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JOVEM QUE CONSEGUIU ESCAPAR DA BOATE KISS FALA DA CULPA QUE SENTIU POR TER SOBREVIVIDO 
Gabriel Barros, 27, em estação desativada de Santa Maria (RS); ele criou um coletivo para reunir sobreviventes da tragédia de 2013, cujos acusados começam a ser julgados amanhã Cotidiano Bá 

Auxílio Brasil 

ampliado pela 
Câmara custa 
mais R$ 10 bi 
O Auxílio Brasil, cuja pro- 
posta foi criada pelo go 
verno e modificada pela 
Câmara, eleva para ac mi- 
lhões as farmiílias com direi- 
to 205 FECUrSOS É dive pres 

stonar ainda mais o Urça- 
mento, Os números requi- 
sitados por Jair Bolsona- 
ro combinados com no- 
vo público subiriam a de- 
manda para 2022 em cer 
cade R$ 10 bilhões além do 
previsto —para R$ g6 bi- 
lhões no total, Mercado ts 

Mulher é detida 
pela PRF depois de 
ofender Bolsonaro 
Uma mulher foi detida pe- 
la Polícia Rodoviária Fe- 
deral, levada à PE em Vol. 
ta Redonda (RJ) e liberada 

após chamar Jair Bolsona- 

ro de “biho da p... na Via 
Dutra, no sábado. O presi- 
dente ordenou a aborda- 
gem, disse a PRF. poder As 

Mais de 50 alegam 
pressão e pedem 
renúncia da Capes 
Cotidiano ES 

Estudantes do Salgueiro 
poderão refazer Enem 
Alunos de favela de São 
Gonçalo (RJ) que perde- 
ram primeiro dia de prova 
por causa de ação da poli- 
via que matou q poderão 
pedir reaplicação. Bs 

País avança, mas 
violência obstétrica 
ainda assombra 
GÊNERO: FEMININO 
São comuns relatos de pro- 
cedimentos médicos que 
causam sofrimento à ges- 
tante, além de agressões 
verbais. Pesquisa da Fio- 
cruz mostra, porém, que 
a frequência de práticas de 
violência obstétrica tem 
diminuído. Cotidiano B4e ES 

À pandemia em 29.nov 
Dados das 20 

POPULAÇÃO FACINADA 

No Brasil 

do menos Lima doe 
(dese única au Tdese) 76,6% 

PE clche matinal Core pise 
(gta nim sum E" ria) 62, 4% 

Dave de eleeço 7, 5% 

ESTÁGIO DA DOENÇA 

Dbitos 

Midodam re brel Em 24 

227 4 sros Ez 
nai À aa 614.408 

Casos 11,78º Idessteleçado 

“Variação err metaçõe a 14 gias 

Michael França 

Sugestão a centros 
de pós-graduação 
Nem sempre é simples sa- 

ber o quanto se deve dar 
de bônus à candidatos 20 
ensino superior em des- 
vantagem social. Uma for 

ma alternativa é agrupar 
candidatos de desempe- 
nho parecidos e priorizar 
us vulneráveis. Mercado AL6 

E 

Eamal Marenco /l olhapeea 

Variante ômicron representa 
risco muito elevado, diz OMS 
Países aumentam restrições enquanto nova linhagem e vacinas são analisadas 

À dmicromn, nova variante 

identificada do coronavirus, 
traz um risco muito elevado 

ao planeta dado o grande nú- 
mero de mutações que pode 
torná-la mais transmissível 

E menos suscetivel às vaci- 
nas existentes, alertou a Or 

ganização Mundial da Saú- 
de. À OMS exortou governos 
a apressarem à imunização. 

Avé ontem, não havia re- 

gistro de morte causada pe- 
la variante, Ainda assim, Is- 

rael e Japão fecharam fron- 
teiras, e outros países bar- 
ram cada vez mais turistas. 

Para o ministro Marcelo 
Queiroga, à cepa é motivo 
de preocupação, não deses- 
pero —o mesmo disse o pre- 
sidente dos EUA, Joe Biden. 

Congresso aprova teto a verba 
política sem citar beneficiados 
Projeto busca atender ao STF sobre emendas de relator, 

mas mantém controle do mecanismo na cúpula legislativa 
e não revela parlamentares contemplados até este ano. 

Moro narra tensão no Planalto 

e defende Lava Jato em livro .. 
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Ministros da Saúde do 67 

(que reúne seis potências 
ocidentais e o Japão) ahr 
mam que a linhagem reque! 
ação urgente e, embora te- 
nham penalizado a África do 
Sul vetando seus viajantes, 
elogiaram rápida detecção 
do patógeno pelo pais. 
O Brasilnão havia identif- 

cado caso até ontem. 

Governo usou em 
documento dado 
falso de desmate 
Ú governo Bolsonaro ex- 

biy um dado falso sobre o 

desmatamento da Amagó- 
nia na COPos, O documen- 

tousa dona conferência da 

ONU sobre clima cita que- 
da de 5% na devastação, 
mas o Inpe detectara des- 
mate recorde. ambiente Bé 

O rapper Murica, 21, vestindo um parangolé em rua no bairro de Santa Cecilia, no centro de São Paulo seuarão Kracp/fFofhapeess 

B; 

Palmeiras tera férias 
e pré-temporada 
antes de disputar 
Mundial de Clubes 

CI 

Bossa rap 
Na fonte da tropicalia e da poesia marginal, 

Murica cruza hip-hop e parangolês de Oiticica 

Us 

Especialistas dão 
dicas de como 
evitar riscos ao usar 

panela de pressão 

O teste de um brasileiro 

que veio da Africa do Sul do- 
ente está em análise, saúde Bi 

Para analistas, efeito 
econômico de nova 
linhagem será pequeno ni 

Portugal e Escócia 
confirmam primeiros 
casos; Suiça investiga 13 

Reforço para Janssen 
começa hoje em SP 
Capital paulista usa à par- 
tir de hoje a Pfizer como 
reforço para quem foi va- 
cinado inicialmente como 

imunizante da Janssen, 

Salvador acompanha 
Florianópolis e BH 
e cancela Réveillon ns: 

Jack Dorsevy deixará 
o Twitter; novo CEO 

será Parag Agrawal 

Mercado AZIZ 
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As tarefas de Doria 
Sobre dificuldades para 
o presidenciável tucano, 

Pepitas de incúria 
A respeito de combate à 
garimpo no rio Madeira. 
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As tarefas de Doria 
Presidenciavel terã os desafios de unir o PSDE, 

mostrar-se viavel e apresentar um programa 

Dirigentes do PSDB encararam 

com alívio a conclusão do turbu- 
lento processo de escolha do can- 
didato da sigla à Presidência, no 
sábado (29). Coma superação das 
prévias, o partido deixa para trás 
uma fonte de desgaste interno, 
mas também se vê obrigado a re- 
conhecer que mal começou à en- 
frentar o desafio de 2022, 
A contenda deu a João Doria o 

direito de concorrer ao Palácio do 
Planalto. O governador paulista 
aparece na casa dos 5% das inten- 
ções de voto nas pesquisas, com in- 
dices de rejeição comparáveis a0s 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), que lidera a corrida. 
Seria exagero dizer que as prévi- 

as criaram novas dificuldades pa- 
rã o PSDB. O processo —sawdá- 
vel, ressalte-se— expós conheci- 
das divisões internas e reforçou a 
imagem de uma legenda que ain- 
da hesita diante do bolsonarisma. 
Marcada por falhas na votação é 

acusações de fraude entre os com 
petidores, a disputa tucana apro- 
fundou a cisão entre o grupo de Do- 
rise a ala que conta com lideres co- 
moo deputado Aécio Neves (MG). 
O mineiro apoiava o governador 

do Rio Grande do Sul, Eduardo Lei- 
te, e era apontado como o princi- 

pal articulador de um movimento 
para derrotar o paulista. No início 
do processo, Aécio chegou a dizer 
que uma candidatura de Doria le- 
varia o PSDB ao isolamento. 
Ainda no sábado, Doria afirmou 

à Folha que havia convidado Lei- 

te para integrar o comando de sua 
campanha ao Planalto. Mais que a 
montagem de um comité político, 
o gesto foi uma tentativa de evitar 
que o concorrente se tornasse um 
rival. O gaúcho, entretanto, rejei- 
tou publicamente o convite, 
Discordâncias internas também 

deixaram em segundo plano, até 
aqui, a elaboração de um progra- 
ma que reflita os princípios da sigla. 
Por mais de duas décadas, o PSDB 
vcupou espaços eleitorais com um 
projeto que buscava se contrapor 
à plataforma do PT. Agora, os tu- 
canos não estão mais sozinhos. 
Em 2018, perderam eleitorado 

para Jair Bolsonaro. Na largada 
para à próxima campanha, a sigla 
vê esses territórios disputados pe- 
lo presidente e por outros candi- 
datos identificados com algumas 
de suas bandeiras, como é o caso 
do ex-fuiz Sergio Moro (Podemos). 
Não há espaço para todos eles no 

segundo turno — tum cenário que 
amplia os apelos pela unificação de 
candidaturas com o rótulo da ter- 
celra via. Largando atrás na corri- 
da, os tucanos se veem forçados a 
deixar a porta aberta para apoiar 
um candidato mais competitivo. 
A escólha de Doria como candi- 

dato sugere que o partido tentará 
equilibrar a recuperação de seus 
votos com uma posição aberta- 

mente critica a Bolsonaro. Em bus- 
ca derecuperação, os tucanos têm 
dez meses para mostrar ao eleitor 
uma proposta consistente, numa 
disputa que deve ser pesada. 

Pepitas de incúria 
Queima de balsas no rio Madeira pouco afeta na 
prática o impacto do garimpo ilegal na Amazônia 

O escândalo do garimpo norio Ma- 
deira seguiu um enredo habitu- 
al: imagens de centenas de balsas 
correram o mundo para agravar à 
péssima imagem do Brasil no se- 
tor ambiental; redes sociais entra- 
ram em polvorosa; o governo Jair 
Bolsonaro organizou rápida ope- 
ração midiática; nada se resolveu. 
De novidade houve a queima de 

6g embarcações (algumas já desa - 
tivadas) pela Polícia Federal, em 
ação com Marinha e Ibama —pe- 
quena reviravolta nas políticas de» 
fendidas pelo presidente, que serm- 
pre incensou garimpeiros e deplo- 
rava que fiscais incinerassem equi- 
pamentos de mineradores ilegais. 
Amaioria das harcaças enfileira- 

das nas impressionantes fotopra- 
has já se encontrava longe da foz 
do rio Madeira em Autazes, à no 
km de Manaus. Elas haviam con- 
Auido dias antes ao local da “fofo - 
ca” ou seja, dos rumores de que al- 
guém ali havia "bamburrado” (en- 
contrado ouro), mas se dispersa- 
ram assim que explodiu a reper- 
cussão negativa da fotilha. 
Há iniciativas para regularizar 

operadores de dragas nesse aílu- 
ente do Amazonas, mas quase todo 
o garimpo nele realizado é ilegal 
Usa-se muito mercúrio para se- 

parar omineral precioso da ganga, 

sendo que o metal pesado se acu- 
mula nos peixes e ameaça a saúde 
humana; além disso, a dragagem 
tem impacto ambiental ao alterar 
caracteristicas do rio, pór exemplo 
criando bancos de areia. 
Mesmo sem o intuito de minimi- 

zar à ilegalidade e o dano ao am- 
hiente praticados, cabe ponde- 
rar que 0 garimpo no Madeira es- 
tá longe de ser o principal proble- 
ma da atividade. Bem mais dano- 
sa para comunidades da região se 
mostra a mineração clandestina 
em terras indígenas. 
“Clandestina” é figura inócua de 

linguagem, porque até de satélites 
se pode constatar a devastação de 
pequenos igarapés por escavadei- 
ras. Tais tratores, conhecidos co- 
mo PCs, podem custar R$ soc mil 
(ante R$ qc mil necessários para 
equipar uma balsa), mobilizando 
capital de que só criminosos gra- 
údos são detentores. 
Tolhido pela predileção de Bol- 

sonaro por garimpeiros, O gover 
no federal pouco ou nada faz para 
expulsar aqueles que levam malá- 
ria, mercúrio eabuso sexual para a 
vizinhança de aldeias, Há estima- 
tivas de que só na Terra Indigena 
Yanomami haja 20 mil desses in- 
vasores, tolerados e incentivados 
como são pelo Planalto. 
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Telegram: https: /tme/bancadoanifer 
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Quem foi que inventou o Brasil? 
Francesca Angiolillo 
Todo ano eram ao menos duas far- 
tasias para o Carnaval. Minha mãe 
as imaginava, comprava os materiais 
e partia para a máquina de costura. 
A primeira, de palhacinho, se des- 

tinava a ser uma versão adocicada 
dos bate-bolas das ruas de Niterói 
que tanto medo me metiam. 
O traje dessas figuras típicas da fo- 

lia no Rio e arredores se compõe de 
um macacão é de uma máscara de 
tela dura pá intada com traços de po- 
lhaço; na boca, um buraco, para um 
apito, Além, claro, da bola amarrada 
a um fo que, batida contra o chão, 
faz um barulho ensurdecedor. 
Eu temia sua face escondida, seu 

estrépito ameaçador. O esforço de 
minha mãe, traduzido na roupa de 
cetim de losangos, não mudou isso. 
Por outro lado, o entusiasmo que ela 
tinha pelas preparações alimentou 
meuamor pelo festejo. Fui odalisca, 
cigana, melindrosa, grega, rumbeira. 

certo que a foliona em mim f- 
cou ENS adormecida, No fim 
dos anos igão, quando nos muda- 
mos para São Paulo, a cidade ainda 
era o túmulo do samba. Desisti dos 

folguedos até vê-los se reacenderem 
no recente frenesi de blocos de rua. 
ao e quando em alguma tarefa 

cotidiana pelo bairro, cruzo algu- 
ma esquina que certa vez dtraves- 
sei dançando, meu coração aperta. 

Pelo terceiro ano seguido, não vou 
inventar minha fantasia. Se houver 
folia, não pretendo me entregar a 
ela, O coronavirus não para de tro 
car de roupa e, invisivel como o ros: 
todos bate-bolas, me assusta, O fim 
da pandemia depende de regras. E 
Carnaval é —só À AE ser, para isso 
existe— q festa do desregramento. 
Amelancolia aperta o ver meu re- 

ceio travestindo a voz dos que cla- 
mam “não pude ir ao culto, agora 
fique em casa”. Ao ver os que disse- 
ram “e dai?” encherem a boca para 
pregar respeito pelos mortos da Co- 
vid. É dese perguntar, como na mar: 
chinha de Lamartine Babo, quem foi 
que inventou o Brasil — este Brasil 
Mas máscaras com glitter não bar 

ram o contágio; a chegada da ômi- 
cronnão éalegoria Talvez uma fan- 
tasia de vírus, comespículas de lante- 
joulas, exorcize meumedo emaca3. 

Bolsonaro em necrose eleitoral 
Cristina Serra 
O mundo se apavora diante do recru- 
descimento da pandemia na Europa 
edo imento de outra vartante do 
virus, identificada na Africa do Sul, 
pais castigado pela escassez de vaci- 
nas, como quase todo o continente. 
A ômicron já se espalha pelo plane- 
ta, agravando temores e incertezas. 
E o que faz Bolsonaro? Dá de om- 

bros e diz que temos de “aprender 
aconviver com ovirus” Éumanova 
cepa do palavreado hostil de sempre, 
0“E dai? Quer que eu faça 0 quê?” 
Ele também menospreza medidas 
simples e eficapes de controle, co 
mo exigência do passaporte da va- 
cina para os viajantes. Estende o tá- 
pete vermelho para à peste. 
É verdade que temos feito um es- 

forço para “conviver com o virus, 

más não no sentido do mau conse- 
lho de Bolsonaro, pára quem tanto 
faz que ainda esteja caindo um Ro- 
einy por dia no Brasil Apesar dele, 
aprendemos a sobreviver ao virus 
comvacina e máscara, cuidando da 
gente e dos outros. Se a situação de 
hoje nos permite o minimo de nor 
malidade, essa é uma vitória da so- 

ctedade e do SUS, na mesma medida 
em que é uma derrota dogenocida, 

“Aprender a conviver” com o ser 
que infecta o Planalto, porém, é im- 
possível, incluindo nó pacote sua tro- 
a de assalto: Lira e Pacheco com o 
utim do orçamento secreto, Aras e 

sua embromação de jurista meque- 
trefe, a Faria Lima espumando para 
esquartejar o Estado enquanto bra- 
sileiros buscam o que comer no lixo, 
Graçasa eles, E ni ainda tem 

umano para nos atazanar e decom- 
por à democracia, com tentativas 
afrontosas de interferir no Judiciário. 
Por pior que seja aturar tudo is- 

so, à contagem regressiva já come- 
cou, Às pesquisas indicam que Bol- 
sonaro está em processo de necrose 

eleitoral, A propósito, é muito sim- 
búlica a fotografia que mostra uma 
escultura do presidente no chão de 
um depósito do Detran, em Passo 
Fundo (RS). Consta que foi instala- 
da no centro da cidade no furor do 
7 de Setembro golpista, gerou pro- 
testos e sumiu. Reaparece agora co- 
mo sucata. E como diz o ditado: uma 
imagem vale mais que mil palavras. 

Hei de ouvir cantar uma sabiá 

Alvaro Costa e Silva 
Um mistério da crônica como gé- 
nero tipicamente brasileiro é seu 
frescor, Escritos há muis de 6o ou 
7º amos, no improviso e às pressas, 
textos feitos para O momento e pa- 
ra encher meia página de jornal ou 
de revista tinham tudo para ser es- 
quecidos imediatamente e virar em- 
brulho de peixe, No entanto, pela sua 
qualidade, vão ficar para sempre. 
Despaço nobre das livrarias neste 

fim de ano está ocupado por anto- 
logias com as obras de Antônio Ma- 
ria, Rubem Brava, Vinicius de Mo- 
raes, Fernando Sabino, Paulo Men- 
des Campos, José Carlos (Carlinhos) 
Oliveira, Stanislaw Ponte Preta, Ex- 
poentes de uma geração fora de sé- 
rie, não à toa conhecidos como sa- 
biás da crônica. Talvezaiestejaa so- 
lução do mistério: o talento dessa 
turma era capaz de fazer qualquer 
coisa durável. 

Para aproveitar a onda, poderia 
ter sido editada uma coletânea que 
reunisse exclusivamente as sabiãs 
da crônica. Não faltaram mulheres 
escrevendo na mesma época em pé 

de igualdade com os homens, À co 
meçar por Clarice Lispector, que no 
Jornal do Brasil cunhou uma frase 
maravilhosa com a qual definiu sua 
singular atuação no gênero: “Vamos 
falar a verdade: isto aqui não é cró- 
nica coisa nenhuma. Isto é apenas” 

BEachel de Queiroz foi a mais lon- 
geva e combatente: 77 anos de trin- 
cheira política em inúmeros perió- 
dicos (O Ceará, Ultima Hora, O Cru- 
zeiro, O Estado de S. Paulo). Cronis- 
ta da Folha na década de 60, Cecília 
Meireles usava o lirismo para retra- 
taro cotidiano é à polêmica para bri- 
gar pela educação no pais. 
Duas autoras são um tesouro en- 

terrado à espera da redescoberta. 
Militante comunista e organizado- 
ra do baile carnavalesco Caju Amigo, 
Eneida de Moraes evocava memo- 
rias da infância em Belém do Pará. 
Seulivro “Cão da Madrugada” (1954) 
é uma obra-prima. Não por último, 
Elsie Lessa, 40 anos como cronista 
globetrotter de O Globo. É a minha 
preferida, uma sintaxe perfeita e a 
prosa mais viva, sem data. 
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Epidemia 
de despejos? 

Guilherme Boulos 
Profegoor, mo lizente da MIST e do PSOL 
Fo candidato à Presdénciaes É Prefeitura 
ve São Pauls, Estreve Às verças 

O Brasilestásoborisco iminen- 
te de uma epidemia de despe- 
jos. No próximo dia 4 vence O 
prazo definido pelo STF pará 
suspensão das reintegrações 
de posse em todo a país devido 
aos impactos da pandemia. Em 
junho, o ministro Luis Rober 
to Barroso demonstrou grande 
sensibilidade social ao acolher 
uma ADPF do PSOL, juntamen- 
te como MTST e a Campanha 
Despejo Zero, e decidiususpen- 
der osdespejos por seis meses. 
O periodo acaba agora, Ca- 

soa decisão não seja renovada, 
mais de 12) mil famílias podem 
ser removidas de suas casas nos 
próximos meses. são pessoas 
quevivem emáreasi ares, 
com grande vulnerabilidade e 
que viram seu drama piorar 
com o aumento do desempre- 
go e da inflação. Muitos deles, 
todo fim do mês, tem que 0 
tar entre o aluguel e à comida 
na mesa, No primeiro ano de 
pandemia, antes da proibição 
judicial, milhares de familas to- 
ram despejadas. Essa foi uma 
das razões do crescimento da 
população em situação de rua 
nas metrópoles brasileiras, em 
meio ao caos sanitário, 
A evolução da pandemia se- 

sue incerta. À vacinação em 
massa melhorou muito o qua- 
dro, como previsto, mas às no- 
tícias que vêm da Europa são 
preocupantes. A variante ômi- 
cronea resistência de parte da 
poptiagas acne colocam no 
orizonte o risco de uma no- 

va onda O mimero de casos & 
mortes voltou à crescer e al- 
guns paises decidiram retomar 
medidas restritivas, 
O negacionismo do governo 

Bolsonaro nos leva a crer que 
o Brasil novamente não toma- 
rá ações suficientes para impe- 
dir a circulação internacional 
de pessoas. A chegada da ômi- 
Eron por aqui pareçe ser uma 
questão de tempo. Antevendo 
esse cenário, várias cidades já 
decidiram, por exemplo, pe- 
lo cancelamento das festas de 
Carnaval. Só no estado de São 
Paulo, mais de 7º prefeitos to- 
marám esse caminho. 
Desde o principio vimos co- 

mo a pandemia atingiu sobre- 
tudo os mais pobres. Estudo 
da Rede Nossa São Paulo mos 
trou que o indice de mortalida- 
de por Covid de pessoas acima 
de bo anos em Lajeado, nó ex- 
tremo leste da cidade, foi cin- 
covezes maior do que em Alto 
de Pinheiros, região nobre, Foi 
assim, aliás, em todo o mundo. 
Nessa escala, os sem-teto es- 

tão na situação de maior vulne- 
rabilidade, justamente por não 
poderem praticar qualquer ti- 
po de isolamento e não terem 
acesso a condições básicas de 
higiene e proteção. 

Seria trágico um eventual 
recrudescimento da pande- 
mia ocorrer juntamente com 
uma onda de despejos no pa- 
is. Por isso, para além de qual- 
quer consideração política, é 
uma questão humanitária a 
prorrogação pelo Supremo da 
suspensão dos despejos. O po- 
vo brasileiro já tem sofrido de- 
mais com a pandemia e o fla- 
gelo da forne. Não precisamos 
de mais tragédias. 
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Lei Mariana Ferrer: 
mais um passo adiante 
Exposição da vítima jamais pode ser considerada uma 'estratégia de defesa! 

Soraia da Rosa Mendes, Priscila Akemi Beltrâme e Ilana Muller 
Advogada é doutora mem di ne ita, Estudo é Corsi tulção (Lin) 

Advogada é doutora em direito penal (USP) 

Advogada e doutora em direito processual penal [USPj 

gs, ho enfim, a lei Mariana Ferrer! 
Publicada em 22 de novembro, a lei 
14.245 promoveu alterações no Có- 
digo Penal, no Código de Processo 
Penal e ma lei 9.099/95 como uma 
resposta estatal à demanda ferninis- 
ta pelo reconhecimento dos abusos 
de que são vitimas, sem nenhuma 
redundância, as vitimas em crimes 
de gênero —em especial, 0s sexuais. 
De acordo com a nova lei, na au- 

dência de instrução e julgamento, 
há que zelar pela integridade física 
e psicológica da vítima, Não é pos- 
sivel, portanto, recorrer a informa- 
ções, linguagem ou materiais que 
ofendam a sua dignidade, Tampou- 
co será admitido o uso de circuras- 
tâncias alheias aos fatos que month: 
jeto da apuração. Ou seja, não 
derá pi e guntado | a vitima sobre 

sua conduta social ou sobre qual- 
quer fato como forma de atenuar o 
ato de violência ocorrido, jogando 
sob os ombros da ofendida o“ômus 
de provar” e émerecedorada pro- 
teção pen 
Há muito tempo a literatura juri- 

dica feminista, particularmente das 
ciências criminais, vem demons- 
trando que o direito não passa in- 
cólume ao simbolismo de gênero 
do qual o patriarcado se vale como 
instrumento dentro do sistema de 
Justiça, Pelo contrário, O processo 
penal e o modo de funcionamen- 
to da máquina judiciária não só re- 
produzem desigualdades baseadas 
no gênero, mas produzem novas é 
muitas desig des. 
Como aponta a conclusão do re- 

latório “Fracasso em Proteger”, da 
Egquality Now, as leis e práticas dis- 
criminatórias em matéria de violên- 
cia sexual são violadoras institucio- 
nais de e meninas portodo 
o continente. Não à toa que o “Pro- 
tocolo para Julgamento com Pers- 

pectiva de Gênero” recentemente 
editado pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), traz o conceito de vi- 
olência institucional, entendendo- 
“à como à situação na qual o Poder 
Judiciário permite a exposição da vi 
tima mediante, por exemplo, a per 
missão de que a vidasexual pregressa 
de umavitima de estupro seja expos- 
ta e devastada. Atitudes estas que, 
por sinal, jamais podem ser consi- 
deradas como “estratégias de defe- 
si”. Ao menos não sob a perspecti- 
va ética da advocacia, da Constitu- 
ição Federal e dos documentos in- 
ternacionais de proteção aos direi- 
tos humanos das vítimas firmados 
pelo Brasil, 
A nova bei Mariana Ferrer avança 

muito é positivamente ao anunciar 
dei a prática de atos atentatórios à 

de da vitima e de testemu- 
nhasé é passível de punição civil, pe- 
nal e administrativa. Contudo, ain- 
da precisamos de mudanças legis- 
lativas profundas no que se refere, 
por exemplo, à garantia de que em 

Em que pesem todo o 
sofrimento vivido por 
Mariana Ferrer (e pelas 
tantas outras Marianas 
desconhecidas) e o 
pesadelo daquela sessão 
de tortura processual, 
restou essa nova lei como 
um bom caminho para 
outras modificações 
que ainda precisam vir 

todos os casos de violência de gêne- 
ro o depoimento das vitimas seja to- 

e modo especial, Nãosomen- 
te apartado da presença do réu, mas 
também de qualquer outra pessoa 
ou circunstância que lhe possa ge- 
rar medo, constrangimento, vergo- 
nha ou autoculpabilização. 
E esse o sentido que aponta a “De- 

claração sobre à Eliminação da Vi 
olência contra às Mulheres” ao ins- 
tar os Estados-membros para, den- 
tre utras obrigações, proverem me- 
conismos e procedimentos jurisdid- 
onais acessíveis e sensíveis às neces 
sidades das mulheres submetidas a 
violência e que assegurem o proces 
samento justo dos casos”, 

De igual sorte, é como trata à te- 
maa"Convenção Interamericana pa- 
ra Prevenir, Punir e Erradicar a Vio- 
lência contra a Mulher” ao determi- 
nar que é dever do Estado acriação 
de procedimentos jurídicos justos e 
eficazes para a mulher sujeita a vi- 
olência, dentre os quais estão, por 
exemplo, medidas de proteção, juí- 
zo oportuno e efetivo acesso a tais 
processos. E a convenção diz mais: 
ela determina que sejam tomadas to- 
dasasmedidas ei pia paramo- 
dificar práticas jurídicas ou consue- 
tudinárias que dão respaldo à per 
sistência é à tolerância da violência 
contra as mulheres. 
Uma instrução criminal viciada 

pelo one Jo de gene e que 
não respeitou a dignidade humana 
da vitima não pode produzir uma 
decisão justa. Essa é decorrência 
lógica. Em que pesem todo o sofri- 
mentovivido por Mariana Ferrer (e 
pelas tantas outras Marianas desco- 
nhecidasje o pesadelo daquela ses- 
são de tortura processual, restou es- 
sa nova lei como um bom caminho 
para outras modificações que ain- 
da precisam vir. 

Crime, inação e cumplicidade 
Garimpo avança porque não teme os Poderes e conta com cobertura do tráfico 

Arthur Virgílio Neto 
Es-deputado federal, ex-senador e t-prefeito de Maegus fal rminiacro-ehefo da Secretaria-Geral de Pres dência [romi-Da, governo FHC) 

Faz muito tempo que eu denuncia- 
va, quase solitariamente, a ativida- 
de criminosa e poluidora do garim- 
po no rio Madeira, inicialmente na 
parte que banha Rondônia: mercú- 
rio para “lavar” o ouro assassina- 
tos de mergulhadores que desco- 
briram veios e que não são investi- 
gados seriamente. Vidas que nunca 
importaram, 
Outros delitos se agregam 20 pa: 

rimpo ilegal: lavagem de dinheiro e 
sonegação, grilagem de terras indli- 
genas, cumplicidade com desma- 
tadores, infeto de “construção” de 
uma Serra Pelada nas águas de um 
rio presos edestinadoa, 
no futuro próximo, junto aos demais 
grandes rios da Amazônia, abastecer 
omundo de água doce, potável e de 
facilima extração. Quem sabe nos- 
sas águas virarão produto de expor- 
tação! Quem sabe os países amazô- 
nicos constituirão à poe águas! 
O garimpo tem sido tolerado e até 

estimulado pelo governo Jair Bolso- 
naro. Resultado: a ousadia dos infra- 
tores, criminosos impunes, foi cres- 
cendo ao ponto de terem descido 
o rio Madeira para ocupá-lo, prati- 
camente de uma margem a outra, 
em frente à cidade de Nova Olinda 
do Norte (AM). Que audácia: senta- 
ram praça a apenas 25 minutos de 
voo de Manaus. São agora “vizinhos” 
do aparato de segurança do estado 
do Amazonas. Vizinhos igualmente 
da Polícia Federal, do Poder judicia- 
roe, sobretudo, do povo de Manaus 

— além, obviamente, de Nova Olinda 
do Norte, de Novo Aripuanã (AM), 
com penetração ainda incipiente, e 
de Autazes (AM), banhada pelos ri- 
us Madeira e Amazonas, este omai- 
or do planeta. 
Trata-se de um desafio claro ao 

governo federal —ou de demasia- 
da confiança no que pode ser à cum 
plicidade dos dois setores: um, ins 
titucional, o outro, marginal, Se o 
primeiro primasse pela seriedade 
e pela autoridade justa, o desmonte 

É...) 
A incompetência e a 
má-fé se coligam para 
condenar o futuro dos 
amazônidas e de todos 
os brasileiros. (...) Nosso 

povo e todas as nações 
não merecem o esbulho, a 

traição e a destruição da 
maior floresta do planeta 
e dos rios dadivosos 
que precisam respirar e 
ganhar a respeitabilidade 
internacional —parte 
da grandeza das nações 
vitoriosas e justas 

desse acinte já teriaocorrido “manu 
militari”. Se o garimpo avança tan- 
to, é porque não teme o poder for 
male porque conta coma cobertu- 
ra do tráfico de drogas, que contro- 
la boa parte do Amazonas. 

Esse quadro não pode persistir, 
Não bastasse o desmatamento avas- 
salador de uma floresta que é irmã 
stamesa dos grandes rios, preten- 
dem agora conspurtar as águas, co- 
mo sé houvesse (?) uma conspira- 
ção contra a riqueza triionária da 
biodiversidade e da água que cada 
vez muis faltará para o mundo, Pa- 
rece uma trama sórdida a favor do 
aquecimento global Contra um pla- 
neta, do fim do século, inóspito de- 
mais para nossos descendentes o 
hahitarem. 
Nessa toada, o Brasil se arrisca a 

sofrer uma intervenção militar es- 
Gee ira, autorizada pela ONU e ti- 

o do nosso povo à perspectiva 
de pra pera com a floresta em pé, 
rendendo recursos para acabar com 
a pobreza e a fome do Acre ao Rio 
Grande do Sul, Querem matar a ga- 
linha dos ovos de ouro. Aincompe- 
tênciae a mã-fése coligam para con- 
denar o futuro dos amazônidas e de 
todos os brasileiros. Pena mesmo! 
Nosso povo e todas as nações não 

merecem oesbulho, a traição e a des- 
truição da maior floresta do planeta 
e dos rios dadivosos que precisam 
respirar e ganhar a respeitabilida- 
de mternacional —parte da gran- 
deza das nações vitoriosas e justas. 
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Fome 
“Acostumeia comer lixo, dizmora- 
dor de rua” (Cotidiano, 29/10). On- 
de o governo é ausente, a fome se 
faz presente. É um vergonhoso sin- 
toma de retorno dos milhões que 
haviam sido resgatados da misé- 
ria. Mais uma marca deste despo- 
verno que, de forma despudorada, 
reivindica uma reeleição. 
Jonas Nunes dos Santos 
Quiz de Fora, MG) 

mw 

O Brasil do desgoverno Bolsonaro, 
Marina Gutierrer (São Faulo, SP) 

* 

Quanta indignidade em um muni- 
cipio rico. Senhores gestores e se- 

bras gestoras, vejam o que em- 
preendedores sociais estão fazen- 
do, inclusive em parceria com agri- 
cultores, e deixem de ses especta- 
dores desta miséria humana em 
pleno século 21, Vamos ver quais 
serão as propostas dos candida- 
tos para a forme no Brasil 
Fablana Soares (Bolo Horizonte, MG) 

+ 

Fome é o pior palavrão, a pior dor... 
Leve no carro alimentos para doar, 
Não julgue, coloque-se no lugar do 
outro, Doe alimentos sempre que 
possivel, Essa situação vai mudar, 
Fora, genocida! 
Elizabeth Beraldo Faria 
(Mogi das Cruzes, SF) 

Ofensas 

“Bolsonaro determinou aborda- 
gem a mulher detida após xingá- 
lo, diz PRF em B.0” (Painel, 29/n). 
: lico e notório que Bolsonaro 

ora fazer ofensas machistas, se- 
a, misóginas ehomolúbicas de 
lorma agressiva e chula, Portanto é 
no minimo contraditório prender 
a mulher que o xingou, 
José Roberto Machado (São Paulo, SP) 

w 

Dilma aguentou coisas piores com 
a dignidade que o cargo exige. 
Júbio Ollvelra (Jales, SP) 

= 

Grande democrata, não acham? 
Luiz Fernando Schmidt (Golânia, GO) 

* 

Ué, cadê a liberdade de expressão 
ão propagada pelos bolsonaristas? 
Fabio Zaccaria (Jacarei, SF) 

* 

Machista e covarde, Queria ver se 
fosse um homem! 
Eliana Carvalho (São Paulo, SF) 

Lo 

A Polícia Rodoviária Federal cum- 
priu o que 0 presidente determi- 
nou. À autora vai ser processada 
por injúria, Então deveriam ser 
instaurados processos contra 6o% 
do Brasil, pois xingamos esse pre- 
sidente todas as vezes que abaste- 
cemos o Carro & compramos car 
ne e botijão de pás. 
Georges Chehada (São Paulo, SF) 

Capes 
“Mais de so pesquisadores da Ca- 
pes pedem renúncia coletiva” (Edu- 
cação, 29/11). É por essas e outras 
que me angustiaainda faltaremum 
dia, um mês e um ano para termi- 
nar essa mandato maligno, malé- 
fico, destruidor. À gente não tem 
noção do que amda podem fazer 
com esse temporestante. Todo esse 
mandato foi e continua sendo para 
destruir o que puder ser destruido. 
Maria Irene de Freitas 
(Rio de Janeiro, Ri) 

Opacidade não 
Útimo o editorial “Emendas opa- 
cas” (Opinião, 29/n). Dá pistas, in- 
clusrve, para que sejam feitas mais 
reportagens sobre às casos que já 
não são opacose foram divulgados 
pela mídia. Por exemplo, sobre os 
quase R$ 4 milhões enviados a um 
pequeno municipio do interior de 
Alagoas onde o pai de Arthur Lira 
é prefeito, 
Suely Rozenfeld (Rio de Janeiro, Ri) 

2022 

Enquanto Lula go PT defendem di- 
taduras e os deputados preparam 
as escandalosas emendas de rela- 
tor, quem sofre linchamento mo- 
ral é Sergio Moro. Essas duas vias 
(Lula e Bolsonaro) já demonstra- 
ram que não servem para o país! 
José Carlos Christofoletti (Itu, SP) 

O touro e o morador de rua 
Que hipocrisia essa polêmica so- 
bre o “touro de ouro” instalado em 
frente à Bolsa de Valores no centro 
da pe de Uma obra de arte lin- 
a elogia quem passou por 

alie que pe odeia atruir turistas, À 
subprefeitura retirou a estátua do 
local, mas não retira as centenas de 
barracas instaladas no centro, ocu- 
padas por moradores de rua que, 
nem limpa a sujeira que fazem di- 
ariamente. Hipocrisia pur: 
Ricardo Dias dos Reis (São Faulo, SF) 

Sexo 
O assunto da coluna Nosso Estra- 
nho Amor na Folha de domingo 
(FolhaCorrida, 28/u) fai 0 sexo en- 
tre pessoas cegas. Acharia interes- 
sante que a próxima coluna fosse 
sobre o sexo entre ciclistas, entre 
colunistas, entre judeus, entre ja- 
poneses e entre cozinheiros. Cada 
uma dessas categorias de seres hu- 
manos deve fazer sexo de uma ma- 
neira bem diferente do que a outra. 
Beatriz Bracher (São Paulo, SP) 

Fim do Agora 
Nesta segunda (29/n) recebi o meu 
primeiro exemplar da Folha de 5. 
Paulo. Já o li e verifiquei que os as- 
suntos são bem abordados e expli- 
cativos. Estou gostando. 
Antônio Donizete Elias Santos 
(Guarulhos, SP) 

ERRAMOS 
arms dprupofolha com be 

PODER (29.N0v, PAG. 46) A foto da 
advogada Annie Willians foi pulii- 
cada erroneamente como sendo da 
deputada Rosangela Moro em info- 
grafico que acompanhou a repor 
tagem "Partidos priorizam campe- 
des de voto para bancadas fortes”. 

PODER (28.N0v, PÁG. 49) A Folha da 
Tarde circulou de 1949 a 195ge de 
1967 a t999, não a partir de 1924, 
como descrito por reportagem ci- 
tada na coluna “Agora não”. 

PODER (29.0UT, PÃG. 412) Diferen- 
temente do publicado na coluna 
“TSE mira a Al Qaeda do neofas- 
cismo; o deputado estadual Fer 
nando Francischini (PSL-PR) te- 
ve seu mandato cassado pelo TSE 
pors votos a 2, não por évotosa 1. 

MERCADO (29.N0V, PÁG. A12) Dife- 
rentemente do publicado em “Ati- 
vismo dentro das empresas é não 
apenas possível como necessário” 
Mafoane Odara participa do Fun- 
do Brasil de Direitos Humanos, 
não do Fundo Brasil de Recursos 
Humanos. 
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Cumila Mattoso 
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Em reunião com lideranças sindicais nesta segunda-fei- 
ra (29), Geraldo Alckmin (de saida do PSDB) fez uma lei- 
tura do contexto político da Alemanha que soou aos pre- 
sentes como referência positiva à possibilidade de ser vi- 
ceem chapa presidencial encabeçada por Lula (PT) em 
2022. O ex-governador disse queo Brasil precisa de acor- 
dos e coligações, e citou o acerto a partir do qual Olaf 
Schalz, do SPD, foi escolhido como sucessor da primei- 
ra-ministra Angela Merkel, CDU, Os partidos são rivais. 

VEIAS ABERTAS Em outro mo 
mento, Alckmin falou das dife- 
renças nas trajetórias do Bra- 
sil e do restante da América 
do Sul, que se dividiu em pai- 
ses menores, O Brasil teria, en- 

tão, muita diversidade interna, 

país A combinação de análi- 
ses dos contextos intemaci- 
onal e federal, ignorando SP 
deixou lideres sindicais com 
a impressão de que ele tenta- 
va Se mostrar gabaritado pa- 
ra ocupar um cargo nacional, 

PRA JÁ Os representantes de 
UGT, Força Sindical, CTB e No- 
va Central disseram ter visto 
empolgação em Alckmin, que 
recebeu o convite na sexta à 
tarde e na segunda já partici- 
pou do encontro, 

só Em conversa posterior 
com os dirigentes, Alckmin 
traçou ummapa sobre as elei- 
ções com Lula, Jair Bolsona- 
ro (sem partido), Sergio Mo- 
ro (Podemos) e João Doria 
(PSDB). Alckmin teria dito que 
o tucano acabará isolado em 
ac22, sem apoio de partidos. 

BALANÇA Nesse desenho, Lu- 
la ficaria com os partidos de 
esquerda e centro-esquerda 
é Bolsonaro, com o centrão, 
disputando o apoio da direi- 
ta e da centro-direita com seu 
ex-ministro da Justiça, 

VERMELHOU Em sua viagem 
para a Bahia, programada pa- 
ra o começo de 2042, Moro 
deverá ter dificuldade de es- 
capar de apoiadores de Lula 
(PT), seu antagonista. 

ATÉ TU Asua própria sipla faz 
parte da base de apoio do go- 
vernador petista Rui Costa 
Seu presidente estadual, o de- 
putado federal Bacelar, publi- 
cou foto com o ex-presidente 
em agosto e disse que o Brasil 
voltaria a sorrir em 2022. 

OCERONE Sobre Moro, Bacelar 
diz que tem a obrigação e sa: 
tisfação de receber liderança 
lustre do pais, e que não con 
cordará em trair o partido, Se 
estiver no Podemos, diz, votará 
no ee-juiz. Ele afirma que não 
considera deixar a sipla, mas 
que o momento é de consul- 
tar suas bases e avaliar. 

TIROTEIO 

CORDA... Os muditores fiscuis 
da Receita Federal aprovaram 
em assembleia um indicativo 
de entrega nacional de cargos 
comissiorádos para o dia 15 de 
dezembro, redução de 52% das 
metas é uma moção de descon- 
fiança ao secretário da Recei- 
ta, José Tostes Neto. 

««ESTICADA A categoria se 
queixa de omissão do secre- 
tário em relação a temas co- 
mo a regulamentação do bó- 
nus de eficiência e a realiza- 
ção de concursos públicos. 

ACORDA Em comunicado in- 
terno, o Sindifisco (Sindicato 
Nacional dos Auditores Fis- 
cais da Receita Federal) disse 
que as novas ações demons- 
tram “a indignação contra à 
inércia da administração da 
Receita diante das pautas pri- 
oritárias da classe” 

QUENTE O deputado Silas Cà- 
mara (Republicanos-AM) usou 
a tribuna da Câmara dos De- 
putados nesta segunda (29) 
para cobrar ajuda de Bolso- 
naro e atacar aação da Polícia 
Federal em parceria com ou- 
tros órgãos que colocou fogo 
emembarcações que atuam no 
garimpo ilegal de ouro no no 
Madeira. Ele classificou a ope- 
ração da PF como terrorismo, 

DATERRA Segundo o deputa- 
do, cerca de 8,000 familias da 
região atuam no que ele clas- 
sifica como “extrativismo mi- 
neral domiciliar e artesanal” 
e 70% da economia das cida- 
des da região da calha do rio 
Madeira depende da explora- 
ção de equipamentos como os 
que foram queimados. 

PEDIU PRA... A delação premi- 
ada de um empresário parai- 
bano que cita propina paga ao 
deputado Hugo Motta (Repu- 
hlicanos-PB), relator da PEC 
dos Precatórios, está parada 
aguardando homologação há 
cinco anos no STF. 

PARAR O caso foi encami- 
atado pela Procuradoria-Ge- 
ral da República no segundo 
semestre de 2016, ficou um 
periodo no gabinete de Dias 
Toltoli e esta há pouco mais 
de três anos parado no gabi- 
nete de Cârmen Lúcia, 

É a consagração da imoralidade, anistia 

e é a garantia de que a clandestinidade 
no repasse de recursos continuará 

De Álvaro Dias (Podemos-PR), sonador, sobre o projeto do Congresso 
pará viablizar à manutenção do orçamento secreto 

com Fabio Seraplão e Gullherme Seto 
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&L, BA, PE SE R$49,25 GS 11 R& 1269,60 
Úutros estados Rã 10 ES 115% R£ 1551,50 

“A vista bom entrega demciliar diaria. Carga tributária 3,65% 

CIRCULAÇÃO DIÁRIA [IVC] 
356 927 exemplares (outubro de 2021) 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em entrevista pedro Ladera-09,0002! /Folhapress 
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Congresso aprova teto a 
verba política sem revelar 
parlamentares beneficiados 
Parecer de consultoria do Senado rebate presidentes da Casa e da 
Câmara e diz ser possivel identificar responsáveis pelas emendas 

Renato Machado 

erasíiia O Congresso Naci- 
onal aprovou nesta segunda 
(29) um projeto de resolução 
ue busca atender a decisão 

do STE (Supremo Tribunal Fe- 
deral) a respeito das emendas 
de relator, verbas que se tor 
naram moeda de nepociação 
política do governo Jair Bol- 
SORANO Comi parlamen Lares, 

No emunto, o texto ainda 

manteve o controle da distri- 
buição das emendas na cúpula 
do Congresso é reforçou que 
as medidas de transparência 
valem apenas daqui para fren- 
te. Ou seja, ele mantêm secre- 
tos us parlamentares que in- 
dicaram as chamadas emen- 
das RPg em 2020 e 2001 
O relator da proposta, sena- 

dor Marcelo Castro (MDB-PI), 
incluiu em seu relatório um 
item para tentar limitar o vo- 
lume desses recursos. Ele es 
tabelece que o valor múximo 
das emendas de relator será o 
total das emendas de banca 
da e individuais impositivas, 
A proposta orçamentária 

encaminhada ao Congresso 
prevê R$ 5,7 bilhões para as 
emendas de bancada e R$10,5 
bilhões para as individuais. 
O texto foi aprovado na Cà- 

mara comabêvotos a favor, 31 
votos contra e uma abstenção. 
Algumas horas depois, os se- 
nadores também aprovaram 
a proposta, com uma margem 
mais apertada: 34 votos a fa- 
vor ea votos contrários. 

O projeto de resolução é 
uma das apostas da cúpula do 
Congresso para tentar rever: 
ter decisão do STF que barrou 
as emendas de relator, 

Com exceção do teto inclu- 
ido pelo relator, o texto apro- 
vado é basicamente a propos- 
taantecipada pela Folha, que 
circulou entre lideres da Cà- 
mara nas últimas semanas e 
que era capitaneada pelo pre- 
sidente da Casa, deputado Ar- 
thur Lira (PP-AL). 
Todoscsanos, deputados e 
senadores témo direito de di- 
recionar verbas do Orcamen- 
to federal para obras e investi- 
mentos em seus redutos elei- 
torais. Para isso, contam com 
as chamadas emendas parla- 
mentares individuais (defini- 
das por cada um dos 594 con- 
gressistasje coletivas (de ban- 
cadas estaduais, por exem- 
plo). Elas são divididas de tor- 
ma equânime entre os parla- 
mentares, e a execução pelo 
governo e obrigatória. 
A partir do Orçamento de 

2220, porém, a cúpula do Con- 
gresso começoua colocar em 

prática uma manobra como 
objetivo de manter o seu po- 
der de moeda de troca —se 
aproveitando da fragilidade 
politica de Bolsonaro, que foi 
obrigado a abrir mão de par 
te da execução dessa verba. 

Essa manobra se materiali- 
zou por meio do relatorperal 
do Orçamento: um deputado 
vu senador que na maior par 
te dos casos a périis empresta 

o nome para a divisão da ver 
ba, que é decidida, na práti- 
ca, pela cúpula do Congresso. 
Na mesma linha do ato con- 

junto das mesas do Senado e 
da Câmara, publicado na quin- 
ta-feira passada, o projeto de 
resolução aprovado nesta se- 
gunda estabelece novos crité- 
rios de transparência para as 
emendas de relator. 
No entanto, novamente, 

parlamentares apontam que 
nãose atende à decisão da mi- 
nistra Rosa Weber, confirma- 
da pelo plenário do Supremo, 
Isso porque estabelece que as 
medidas de transparência pas- 
sarão a valer apenas a partir 
da edição do projeto de reso- 
lução — desconsiderando a 
distribuição de emendas dos 
últimos dois anos. 
Nesta segunda-feira, a Con- 

sultoria de Orçamento, Fis- 
calização e Controle do Se- 
nado Federal divulgou uma 
nota técnica na qual se afir- 
ma que é possivel atender a 
demanda para divulgar a lis- 
tagem de parlamentares que 
indicaram as emendas RPg. 

“Se houve “milhares de de- 
mandas' ec osrelatores-perais 
encaminharam-nas na for 
ma de indicações, algum tipo 
de procedimento organizati- 
vo tiveram para fazê-lo, e al: 
sum registro documental ou 
informacional mantiveram 
para seu próprio controle; 
caso contrário, teriam agido 
sem saber o que estavam fa- 
zendo (o que evidentemente 
não é o caso)”, afirma. 
A proposta aprovada pelos 

deputados não muda em ne- 
nhum ponto o atual poder do 
govemo e da cúpula do Con- 
gresso de privilegiar deter- 
minados deputados em de- 
trimento de outros, nem de 
patrocinar repasses em pe- 
riodos de votação de grande 
interesse do governo. 
O texto regulamenta as 

emendas de relator 20 acres- 
centar um dispositivo que au- 
toriza o relator-geral do Orça- 
mento a apresentar emendas 
que tenham por objetivo “a in- 
tlusão de programação ou O 
acrescimo de valores em pro- 
pramações constantes do pro- 

Mal feito 
pode existir 
em emenda 

de relator, 
emenda 
Individinal, 
emenda de 
bancada, 
emenda de 
comissho, Er 
orçamento de 

ministérios é 

esses malfei- 

tos precisam 
ser comba- 

tidos e há 
mecanismos 

de combate 

desses mal. 

feitos, desses 

desvios, des 

ses Crimes, 

mas não é à 

existência 

da emenda 
de relator 
que é por 
sum nalurera 

algo dicico, 
porque defi. 
nitivamente 

não é 

Rodrigo 
Pacheco 

(PSD-MG) 
presidente do 

Senado 

jeto, devendo nesse caso espe- 
cificaroseu limite financeiro 
total, assim como o rol de poli- 
ticas públicas passíveis de ser 
objeto de emendas” 
No entanto, em seguida in- 

clui uma “trava” para que es- 
se valor máximo seo corres- 
pese me ao das emendas de 
ancada e individuais. 
O relator rejeitou todas as 

emendas que loram apresen- 
tadas ao texto, sendo que al- 
gumas delas previam a extin- 
ção das emendas de relator. 
Durante a sessão, à oposi- 

ção tentou obstruir avotação, 
alegando que a proposta con- 
figurava uma ilegalidade por- 
que desrespeitava a decisão 
do STE Ainda argumentavam 
que 0s prazos regimentais fo- 
ram todos violados. 
Emuma dura fala, o senador 

Alessandro Vieira (Cidadania- 
SEjafirmou que a questão vai 
voltar a ser analisada pelo Su- 
premo, pois se trata de uma 
votação inconstitucional, Ele 
atacou Lira e Pacheco. 

“Essa sessão é formalmen- 
te inconstitucional, A solu- 
ção encaminhada pelo cole- 
ga Marcelo Castro se mostra 
inconstitucional e está na ba- 
se porque evidentemente te- 
mos neste caso uma emenda 
parlamentar não prevista na 
Constituição sendo utilizada 
para manobras políticas em 
valores absurdamente eleva- 
dos. À nova resolução consa- 
gra isso”, afirmou. 
“Eumacinte imaginar que o 

presidente do Senado, O pre- 
sidente da Câmara tenham se 
unido para mentir do STE Por 
que é mentira que não é pos- 
sivel identificar autorias cos 
pedidos das emendas que mo- 
vimentaram mais de R$ 40 hi- 
lhões nos últimos dois amis” 
completou. 
O presidente do Senado, 

Rodrigo Paçheco (PSD-MG), 
afirmou nesta segunda que 
as emendas de relator não são 
Hicitas e que elas “vão salvar 
muita gente no Brasil”. 
“Mal feito pode existir em 

emenda de relator, emenda 
individual, emenda de han- 
cada, emenda de comissão, 
em orçamento de ministéri- 
os e esses malfeitos precisam 
ser combatidos e há mecanis- 
mos de combate desses mal- 
feitos, desses desvios, desses 
crimes, mas não é a existên- 
cia daemenda de relator que 
épor sua natureza algo ilícito, 
porque definitivamente não 
&, argumentou Pacheco após 
participar de evento promovi- 
do pela Federação do Comér 
cio do Paranã. 
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Comida ao PL, Bolsonaro volta ao 
centrão e mira centro-sul para 2022 
Presidente aposta em aliança pragmática por reeleição e tenta consolidar votos fora do Nordeste 

Marianna Holanda, julia 
Chaib e Mateus Vargas 

srasiua O presidente Jair Bol- 
sonaro filia-se nesta terça-fei- 
ra (40) ao PL de Valdemar Cos: 
ta Neto, oficializando sua volta 
ao centrão após ter sido elei- 
tó em 2038 com discurso cri- 
tico a esses partidos e hoje se 
apoiar neles para garantir go- 
vernabilidade 
O mandatário se afastou dos 

pilares de combate ao que cha- 
mava de “siologismo politi- 
co” que o levaram ao Palácio 
do Planalto há três anos —as- 
sim como seus aliados mais 
ideológicos e militares. Todos 
perderam espaço com a che- 
gada de caciques do centrão 
ao Palácio do Planalto. 
Acontragosto dosapoilado- 

res de primeira hora Bolsona- 
rose filiará ao partido de Val- 
demar, ex-aliado do PT, con- 
denado e preso no mensalão, 
O presidente agora volta ao 
centrão, do qual pertenceu 
por décadas, quando foi de- 

putado federal, 
A legenda espera filim, além 

dos filhos do presidente, 0 
menos quatro ministros: Oryx 
Lorenzoni (Trabalho e Previ- 
dência), Tereza Cristina (Agri- 
cultura), Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional) 
e Gilson Machado (Turismo). 
O evento no PL deve ser pe- 

queno, segundo o entorno de 
Valdemar: E, a depender de 
Bolsonaro, discreto. 
O presidente não fez convo- 

catória, como de costume, aos 
seus ministros, ainda que mui 
tos tenham confirmado pre: 
sença, como Oryx, Marinho, 
Marcelo Queiroga (Saúde) e 
Luiz Eduardo Ramos (Secre- 
tania-Geral). O evento ocorre- 

rá na manhã desta terça, na 
sede do partido em Brasilia, 
A aliança de Bolsonaro com 

PL, PPe Republicanos é prap- 
mática O presidente busca so- 
brevivência, com garantia de 
suporte para disputar contra o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), em uma eleição 
que ele sabe que será bem di- 
ferente da anterior 
Ao assinar à ficha do PL o 

chefe do Executivo encerra 
novela partidária de idas e vin- 
das, “casamentos” como cos 
tuma dizer, entre o partido de 
Valdemar e o PP de Ciro No- 
gueira (Casa Civil) e Arthur Li- 
ra, presidente da Câmara, Ele 
chegou à dizer que estava 99% 
teçchado com o PL, depois adi- 
oua filiação, que ocorreria no 
último dia 22. 
O mandatário dechdiu mi- 

grar para o parado de Valde- 
mar por à que, sem is- 
so, 0 PL teriamais chances de 
desembarcar do governo no 
ano que vem e bandear para 
acampanha petista. Bolsona- 
ro estã há mais de dois anos 
sem partido, desde que dei- 
xo PSL, pelo qual foi eleito. 
De acordo com auxiliares 

palacianos, a estratégia do 
presidente é reeditar, ao me- 
nos em parte, o mapa de vo- 

tação da última disputa, pa- 
rantindo vitória no eixo Sul- 
Sudeste e no Centro-Deste. 
Adeitura no entorno de Bol- 

sonaro é a de que não é possi- 
vel panhar no Nordeste, mas 
É o Audio Brasil, sucessor 
o Bolsa Familia, e outros pro- 

gramas sociais, como o 
gás, podem ajudar a diminu- 
E a rejeição. De acordo com 
um aliado, a ideia é dimine- 
iroplacardegarparasal 

Para acertar à negociação 
como PL, Bolsonaro deman- 
dou a prerrogativa de esco- 
lher candidatos em estados- 
chave e de vetar alianças com 
partidos de esquerda. 
As principais divergências 

se deram a respeito de São 
Paulo, onde o partido estava 
apalavrado com o PSDB pa- 
ra apoiar Rodrigo Garcia, vi- 
ce-governador 

[+] 
Declarações de 
Eolsonaro sobre 
filiação ao PL 

Chance de dar errado 

[a negociação] é zero 

Em B.now, em declaração à CNN 

(] 
Et Vas 

Pessoal critica: 

'Ah,o cara está 

conversando com o 

centrão, Quer que 

eu converse como 

PSOL, como PC do 

B, que não centrão? 

Em q.nov, em entrevista 

a portal bolsonarista 

' e 

fis 4,4 

O casamento tem 
que ser perfeito. Se 
não for 100%, que 

seja 99%. Se até lá 

nós afinarmos pode 
ser, mas eu acho 

dificil essa data, 22. 

Tenho conversado 

com ele [Valdemar], 
estamos de comum 

acordo que podemos 
atrasar um pouco 
esse casamento, 

para que ele não 
comece sendo muito 

igual aos outros 

Em ig.nov, durante visita 

4 Dulbal Air Sha 

Deu certo, deu certo, 

Tá tudo certo 

Err 24.nou, guando questionado 

sosre sua filiação ao PL 

o ni 
Foi acertado aqui 
[com Valdemar], 
não haverá qualquer 
coligação com 
partido de esquerda 
nos estados, isso 
está definitivamente 
acertado 

Err 25.n0%, EM entrevista à 

rádio Sociedade da Bahia 

Já fui do PE, já fui do 

PTB. [Centrão] é um 
nome pejorativo que 

deram. Prefiro estar 
no centrão do que no 
esquerdão, lá você 

não consegue nada 
de bom para o pais 

Err 25.now, em entrevista à Rede TV! 

ad 

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa de encontro com 
empresários do ramo de transportes clsutes Cleber Contar /Dieulipação Pres dica a 

A principal aposta do pre- 
sidente para São Paulo é uma 
chapa como ministro Tarcísio 
de Freitas (Infraestrutura) pa- 
ra governador eo ex-ministro 
Ricardo Salles para o Senado. 
Cacondo ainda não está se- 

lado, porque depende de uma 
decisão final do ministro, mas, 
segundo interlocutores, ele 
já teria aceitado que terá de 
cumprir essa missão, jargão 
bolsonarista, para o presiden- 
te: garantir palanque nos 645 
municipios paulistas 

Tarcisio tem poucas chances 
dese elegerpara o governo do 
estado, ERRA há déca- 
das pelo PSDB, O que ele de- 
seja é ser candidato ao Sena- 
do, mas sabe que dificilmen- 
te poderá dizer não ao pedi- 
do do presidente, 
De acordo com interlocuto- 

res, O ministro tenta alinhar 
agora com o mandatário as 
condições de sua campanha. 
Quer garantir que não será 
deixado de lado, e que Bol- 
sonaro se fará muito presen- 
te na disputa. 
re ea dizem 

aim é Valdemar te- 
ha cndido e deixado oficial- 
mente de apoiar Garcia, toda 
a máquina do partido no es- 
tado apodará o vice-governa- 
dor de Dona, Valdemar ape: 
nas garantiu a legenda so pre- 
siderte, 
Em São Paulo, na sexta-feira 
(26), O ministro tinha dito que 
a decisão não estava tomada. 
“Tenho conversado com opre- 
sidente, sim, ele me pediu pa- 
ra pensar Agente aceitou dis- 
cupr o assunto. Não tem ne- 
nhuma decisão tomada, é uma 
coisa que amda vou tratar com 
opresidente, Ele não está im- 
pondo nada, a conversa com 
ele é muito bacana” afirmou 
a jornalistas. 
Tarcísio sofre pressão de 

apoiadores e auxiliares do 
presidente. No fim de sema- 
na, nas redes bolsonaristas, 
circulou a notícia de que ele 
já teria topado, 
Outro estado definido co- 

mo prioritário por Bolsona- 
ro é Goiás. Lá, ele quer lan- 
car o deputado Major Vitor 
Hugo (PSL-GO), lider do PSL 
na Câmara, como candidato 
ao governo, 
Também houve resistên- 

cia, à principio do coman- 
do do PL no estado, que já ti- 
nha acordado apoiar prefei- 
to de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha. O acor 
do, assim como outros, teve 
de ser revisto. 
Omotivo para Valdemar ter 

cedido de todas as formas pa- 
ra garantir a filiação de Bolso- 
naro é que ele deseja aumen- 
tar sua bancada no Congres- 
so, em especial na Câmara 
dos Deputados. Hoje o parh- 
do tem 43 deputados eespera 
saltar para 65 em 2023, como 
presidente filiado. 

Presidente evita citar 
religião e faz apelo 
final por Mendonça 

arasíuia Em video gravado 
nesta segunda (29) ao lado do 
ex-ministro da Justiça André 
Mendonça, o presidente Jair 
Bolsonaro diz esperar que O 
cdmniliir go a aprovada plo 
Senado para uma das vagas no 
STF (Supremo Tribunal Fede- 
ral) cafirma que ele será o mi- 
nistro de “todos nós” na corte. 

NELSON 
WILIANS 

vv 

“A todos os brasileiros, che- 
ou à hora. Em menos de 48 
vras, 50 Deus quiser, Onome 

do André Mendonça será sa- 
batinado no Senado Federal, 
Espero obviamente que se- 
ja aprovado e teremos então 
um representante de todos 
nós dentro do Supremo Tri- 
bunal Federal”, afirma, 
Mendonça é o candidato 

“terrivelmente evangélico” 
que Bolsonaro havia prome- 
tido indicar para o STE. 
O video foi distribuido pe 

APRESENTA 

AS 

poder 

lo pastor Silas Malafaia, um 
dos principais lideres evan- 
gélicos aliados de Bolsona- 
ro, que tem pressionado pela 
aprovação do nome do ex-ad- 
vogado-geral da União, 
Mendonça participou de 

audiência com o chete do 
Executivo acompanhado do 
presidente da Frente Parla- 
mentar Evangelica na Cã- 
mara, Cezinha da Madureira 
(PSD-SP). Asabatina de Men- 
donça está marcada para es- 
ta quarta (1º) na CC] (Comis- 
são de Constituição e Justiça), 

“André, bua sorte, Senhores 
senadores, espero decoração 
que aprovem o nome dele, 
obviamente será sabatinado 
e temos o entendimento que 
ele está habilitado q exercer 
essa função, Então parabéns 
ao Brasil e parabéns à todos 
nós. E desejo ao André e que 
obviamente ao ser aprovado, 
nós teremos lã um represen- 
tante à altura dos interesses 
da nossa nação” afirmou Bol- 
sonaro, no video. 
O ex-ministro toi indicado à 

vaga deixada pela aposentado- 
riade Marco Aurélio Mello em 
julho, masteve o processo tra- 
vado pelo presidente da CC), 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
por mais de quatro meses, 
Nesta segunda, Alcolum- 

bre esteve com o presidente, 
O teor do encontro, porém, 
toi mantido sob sigilo tanto 
por assessores do mandatá- 
rio como do senador, 
Alcolumbre toi duramente 
ressionado, tanto por evangé- 

Deca coqe poroutrossenado- 
res. A pressão aumentou quan- 
do o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
agi u um esforço concen- 
trado para a votação de indi- 
cações, que será realizado nes- 
tasemana, Pacheco, aliado de 
Alcolumbre, disse que espera- 
va que todos os presidentes de 
comissão colocassem em vota- 
ção as indicações pendentes. 
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O ex-ministro do governo Bolsonaro Sergio Moro durante evento de filiação do general Santos Cruz ao Podemos pedra Ladeira 25 nev2!/Polhapeem 

Moro acerta contas com Bolsonaro e 
defende legado da Lava Jato em livro 
Ex-ministro acena ao centro e à direita e rebate acusações a sua atuação com recorte seletivo 

Ricardo Balthazar 

são pauLO Sergio Moro diz 
que perdeu a confiança em 
Jair Bolsonaro no dia 22 de ja- 
neiro de 2040, pouco depois 
de completar um ano à fren- 
te do Ministério da Justiça, do 
saber pelas redes sociais que o 
presichente cogitavo retirar os 

assuntos da segurança púlbli- 
cada sua área de influência, 

“Se a pasta fosse dividida, 
não continuaria no governo 
de jeito algum”, ele E bia ao 
narrar o episódio em “Contra 
o Sistema da Corrupção”, que 
chega às livrarias nesta terça 
(30). “Também conclui que 
ele simplesmente não conh- 
ava em mim e não desejava a 
minha presença no govemo. 
Moro saiu três meses de: 

pois, em meio a um desenten- 
dimento causado pelas pres- 
sões de Bolsonaro para que 
o comando da Polícia Fede- 
ral fosse trocado, e boa parte 
do livro é dedicada aos esfor 
ços do ex-julz da Lava Jato pa- 
ra explicar por que demorou 
tanto para pedir demissão, 
O ex-ministro diz que seu 

objetivo era proteger a PF 
contra as tentativas de inter 
terência do presidente, mas 
sua crônica sugere que as di- 
ferênças entre eles surgiram 
muito antes e mostra que as 
situações em que Moro se re- 
colheu foram mais mumerosas 

do que aquelas em que desa- 
fiou o chefe. 

Ele conta que, quando sur- 
girám os primeiros indícios 
do envolvimento da familia 
de Bolsonaro com o esquema 
das “rachadinhas” na Assem- 
bleia Legislativa do Rio de Ja- 
neiro, semanas antes da posse, 
achou as explicações de Bol- 
sonaro satisfatórias e no viu 
sinal de que ele quisesse cbs- 
truir o inquérito. 

Seis meses depois, o Supre- 
mo Tribunal Federal suspen- 
deu as investigações à pedi- 
do do senador Flávio Bolso- 
naro (Patriota-R]) e Moro foi 
atê o presidente defender a 
reversão da medida. “Se não 
vai ajudar, então não atrapa- 
lhe”, disse Bolsonaro, segundo 
o ex-ministro, que silenciou. 

No fim do primeiro ano de 
governo, novo desentendi- 
mento surgiu quando Bolso- 
naro sancionou a lei anticrime 
proposta por Moro sem vetar 
mudanças introduzidas pelo 
Congresso que contrariavam 
o texto original. *Praticamen- 
te implorei” afirma o ex-minis- 
trono livro, “Minhas súplicas 
toram em vão, 
Moro diz achar hoje que 

deveria ter saido do governo 
após essa humilhação, mas 
afirma que ficou mais tempo 
porque Bolsonaro começara 
a exigir mudanças na Polícia 
Federal. “Esse seria o meu hi 

mite”, escreve. "Se não conse- 
guisse conter a interferência, 
não haveria mais razão para 
combinar” 
No início deste mês, ao de- 

por no inquérico que mnves- 
tiga as acusações feitas pelo 
ex-ministro contra ele, Bolso 
naro disse que Moro lhe pro- 
pós uma barganha; em troca 

do seu aval à mudança na cú- 
pula da PE, queria que o pre- 
sidente se comprometesse a 
nomeá-lo para uma vaga de 
ministro do Supremo. 
Moro nega ter feito a exigén- 

cia e diz nolivro que também 
não tratou do assunto ao ser 
convidado a participar dono- 
vo governo “Eunão descarta- 
va a possibilidade de ser no- 
meado pelo presidente no 
momento oportuno, mas não 
cabia estabelecer isso como 
condição para aceitar O car 
EO”, ESCTUVE, 
Ao relatar o episódio em 

que Bolsonaro juntou-se à 
uma manifestação contra 0 
Congresso e o STF na frente 
do quartel-general do Exér 
cito, em abril de 2020, Moro 
diz que considerou a partici- 
pação do presidente impró- 
pria mas não viu nada de er 
rado no discurso inflamado 
que ele fez na ocasião. 
O ex-ministro, que hã três 

semanas se filiou ao Pode- 
mos e começou a recrutar ali- 
ados para disputar as próva- 

Ex-presidente Lula reúne em jantar em 
SP Fernando Haddad e Marta Suplicy 
——— 

Múnica Be rpamo 

skorauio O ex-presidente Lu- 
la se reuniu com Marta Supli- 
cy e com Fernando Haddad 
em um jantar na casa do ex- 
prefeito e da mulher dele, Ana 
Estela, neste fim de semana. 
E aprimeira vez queosdois 

ex-prefeitosse encontram jun- 
tocomo ex-presidente, Oem- 
presário Márcio Toledo, mari 
do de Marta, e anoiva do petis- 
ta, Rosangela da Silva, a Janja, 
tambem estavam presentes. 
A reunião sela à reaproxi- 

mação de Marta com o PT, 
com quem rompeu durante 
o governo de Dilma Roussef. 
O afastamento de Marta da 

legenda não foi apenas proto- 
colar: ela votou a fávor do im- 
peachment de Dilma, chegou 
a se filiar no MDB de Michel 

E o: 1 Ls E “Ei E a 

O ex-presidente Lula com os ex-prefeitos de São Paulo Marta 
Suplicy e Fernando Haddad em jantar seguro pesscal 

TRECHOS 

Eu não descartava 

a possibilidade 
de ser nomeado 
[para o Supremo] 
pelo presidente no 
momento oportuno, 

mas não cabia 
estabelecer isso como 
condição para aceitar 
o cargo 

A anulação tem 
por base fatos e 
afirmações que não 
são reais (...). Nunca 

houve qualquer fraude 
cometida contra o 

ex-presidente no 

processo que resultou 
em sua condenação e 
jamais se atuou com 

parcialidade com ele 

Contra o Sistema 

da Corrupção 
Autor Sergio Moro. Editora: 
Primera Pessoa Preço 
EE 4990 [248 páps) 

Temer e, em aca6, tez campa- 
nha para Bruno Covas contra 
o candidato do PTà prefeitu 
ra, Jimar Tatto, e Guilherme 
Eoulos, do PSOL. 
A tseprefeita da capital pau- 

lista, no entanto, munca implo- 
diu as pontes com Lula, 
Sempre evitou criticar dire- 

tamente o ex-presidente da 
República e foisolidária quan- 
do ele estava preso, chegando 
a escrever uma carta carinho- 
sa ao petista. 

No jantar, que teve também 
a presença do advogado Mar- 
co Auréhio de Carvalho, damu- 
lher dele, Alessandra Gaspar, 
e dosadvogados Laio Moraes 
e Carol Toledo, as conversas 
iraram em torno da viagem 
de Lula à Europa e das alian- 
cas para a campanha presi- 
dencial de 2022. 
Embora ocupeumcargo na 

Prefeitura de São Paulo, o de 
secretária de Relações Inter- 
nacionais, na gestão do MDB, 
Marta deve fazer campanha 
para Lula no próximo ano. 

mas eleições presidenciais, é 
especialmente cuidadoso no 
livro ao tratar dos militares, 
que ocuparam postos-cha- 
ve no governo Bolsonaro e 
se tornaram seus interlocu- 
tores frequentes, 

Acerta altura, ele afirma que 
“não deve ser ignorado ou de- 

preciado o papel dos militares 
na consolidação da indepen- 
dência e da unidade do Bra- 
sil" e que o “reconhecimento 
dos méritos militares” é devi- 
do por todos, mas acrescen- 
ta que “uma intervenção mi- 
hitar, em pleno século 21, é in- 
concebivel”. 
Em outra passagem, Mo- 

ro diz que não viu nenhum 
problema no tuite publicado 
em 2018 pelo general Eduar 
do Villas Bõas, então coman- 
dante do Exército, navespera 
do julgamento de um habeas 
corpus do ee presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva pelo STF, 
que rechaçou a manifestação 
como imprópria, 

“Não cabe, evidentemente, 
às Forças Armadas intervir na 
política ou mesmo influeri- 
ar julgamentos”, afirma o ex- 
ministro, “Não me parece que 
fo isso que ocorreu”. Ele diz 
considerar o general “um ho- 
mem honrado”, que “mante- 
ve os militares nos quartéis” 
num “periodo de grande tur 
bulência”. 
O ex-ministro distribui ace- 
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nos à direita e ao centro do es- 
pectro político no livro, inclu- 
enclo gi ao governado 
paulista, João Doria (PSDB), 

que também quer se lançar 
candidato, é ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, que 
fez as primeiras sondagens 
para levar Moro ao governo. 
Moro defende os decretos 

do presidente que facilita- 
ram a posse de armas e per- 
mitiram que fazendeiros an- 
dassem armados em toda a 
extensão de suas proprieda- 
des, não só em suas casas, Ele 
diz que se opós a outras me- 
didas, como a que aumentou 
omúmero de armas que cada 
pessoa pode ter, 
Ao rememorar vs anos em 

que conduziu a Lava Jato, O ex- 

juiz rebate os queo acusam de 
ter perseguido Lula e critica o 
Supremo por ter anulado su- 
as decisões, Lula ficou preso 
e foy impedido de disputar as 
eleições de 20218 após ser con- 
denado por Mora por corrup- 
ção e lavagem de dinheiro. 
O STF concluiu neste ano 

que Moro foi parcial na con- 
dução das ações movidas con- 
tra o lider petista, o que levou 
aanulação de todos os proces- 
sos que ele enfrentou na jus- 
tiça nos últimos anos, A deci- 
são foi confirmada por maio- 
nano plenário da corte, com 7 
votos contra Moro e 4a favor, 

“A anulação tem por base 
fatos e afirmações que não 
são reais, afirma o ex-minis- 
tro no livro, em que defende 
alepalidade de suas decisões, 
“Nunca houve qualquer frau- 
de cometida contra o ex-pre- 
sidente no processo que re- 
sultou em sua condenação e 
jamais se atuou com parciali- 
dade com ele” 
Moro também reclama da 

repreensão quesolreu do STF 
pela divulgação de um diálo- 
go entre Lula e a ex-presidente 
Dilma Rousseff imterceptado 
pela Lava jato em 2016. "Se eu 
sofresse alguma punição na- 
quele caso, penso, seria uma 
afronta à independência da 
magistratura”, escreve 
Repetindo argumentos que 

sempre usou parase justificar 
nesse caso, ele diz ter apenas 
seguido um padrão que asse- 
gurava ampla publicidade aos 
processos da Lava Jato, mas 

omite o fato de que tratou de 
forma diferente outros alvos 
de escutas telefônicas, como 
a Folha mostrou em 2019. 
Moro faz recortes seletivos 

também a0 tratar das mensa- 
gens hackeadas que vieram à 
tona há dois anos, que expu- 
seram Suas CONVERSAS COM 
wocuradores e policiáis nos 
Last dores da Operação Lava 
jato e foram publicadas pelo 
site The Intercept Brasile ou- 
trosvelculos jornalísticos, en- 
tré eles a Folha. 
Ão criticar uma das repor 

tagens que reuniu evidên- 
cias de que ele orientava as 
ações da polícia, pondo em 
xeque sua isenção como juiz, 
Moro destaca uma das men- 
sagens citadas para desquali- 
ficar as conclusões dos jorna- 
listas e omite outros diálogos 
comprometedores que o mes- 
mo texto continha. 

Justiça determina que Ciro Gomes 
entregue imóvel a Eunício Oliveira 
são pavio O TI-SP (Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo) determinou que Ciro 
Gomes (PDT) entregue um 
apartamento arrematado 
em leilão pelo ex-presiden- 
te do Senado Eunicio Olívei- 
ra (MDB), um dos principais 
adversários políticos do ex- 
ministro no Ceará. 
Eunicioarrematou o imo- 

vel em um leilão realizado 
pela Caixa em julho e pagou 
R$ 520 mil O apartamento 
de Ciro havia sido penhora- 
do para o pagamento da in- 
denização de danos morais 
no valor de R$ 400 mil que 
ele devia a Fernando Collor 
de Mello (PROS) 
O ex-presidente abriu um 

processo contra Ciro após O 
pedetista afirmar, em entre- 
vista publicada em 190, que 
Lula deveria ter chamado 
Collor de “playboy safado” 

c“cheirador de cocaina” em 
debate nas eleições de 1989, 
O imóvel leiloado está to- 

calizado em Fortaleza e foi 
avaliado em R$ 409.647,90 
pela empresa Mepaleilões, 
que realizou o pregão 
Na decisão publicada em 

22 de novembro, a juiza dis- 
se: “Com vistas a findar O 
procedimento, entregando- 
se o bem av arrematante de 
boa-fé, determino que seja 
resguardado o valor depo- 
sitado para pagamento da 
Caixa Econômica Federal, 
a qual deverá informar nos 
autos dos embargos à exe- 
cução, em trâmite na 7º Va- 
ra Civel Federal de São Pau- 
lo, à realização do acordo” 
“Com o trânsito em julga- 

do da presente decisão, expe- 
ca-se a carta de arrematação 
ac arrematante Euniício Lo- 
pes de Oliveira” finaliza MB 
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Bolsonaro determinou 
abordagem a mulher 
que o xingou, diz PRF 
Boletim de ocorrência detalha ação que resultou em 
imputação de injuria e condução para a Policia Federal 

Camila Mattoso, Palio 
Serapião e Guilherme Seto 

srasiLiaeshorauLo À aborda- 
gem da Policia Rodoviária Fe- 
deral a uma mulher na Via Du- 
tra, em Resende (RJ), no sába- 
do (27), foi determinada pelo 
próprio Jair Rolsonaro, segun- 
do boletim de ocorrência re- 
vistrado pela equipe da PRF 
que realizava a escolta oficial. 
De acordo corn o documen- 

to, 30 qual o Painel teve aces- 
so, 0 presidente estava na ro- 
dovia por volta das gh da ma- 
nhã acenando para motoris- 
tas quando foi xingado pela 
mulher, que estáva no banco 
de passageiro de um veiculo, 
Na ocorrência consta que 

ela “gritou palavras de calão 
direcionadas a ele mais espe- 
cificamente berrou'Bolsona- 
ro filho da p..., em atitude de 
tamanho desrespeito” 
A mulher foi detida, levada 

para uma delegacia da Poli- 
cia Federal de Volta Redon- 
da (RJ), e liberada em segui- 
da, após se comprometer à 
comparecer à Justiça. 
Ainda segundo o registro 

policial, a equipe da escolta 
abordou o veiculo “median- 
te determinação do próprio 
sr. Presidente” e enquadrou 
a sutora da injúria nas “devi- 

das cominações legais e qua- 
lificou os demais ocupantes” 
APRF coloca que o episódio 

toi repassado para uma equi- 
pe da Polícia Federal que esta- 
va nas proximidades e colheu 
mais informações, 

“Diante das informações ob- 
tidas, foi constatada, em prin- 
cípio, ocorrência de injúria 
com causa de aumento de um 
terço na pena por ter sido co- 
metida contra o &r Presidente 
da República”, consta no BO. 
Oartigo citado na ocorrên- 

cia é o 146 do Código Penal, 
“injuriar alguém, ofenden- 
do-lhe a dignidade ou o deco- 

O crime de injúria 

tipifica-se por 

ofender a dignidade e 
o decoro. Xingamento 

não é a forma mais 

civilizada de conviver, 

mas não leva alguém 

à delegacia 

Marina Coelho de Araújo 

presidente do IBCCrnm 

ro”, com pena de “detenção, 
de um a seis meses, ou mul- 
ta” mais um terço, que cons- 
ta no artigo 14% 
Bolsonaro estava em Re- 

sende pará participar da for: 
matura de cadetes na Aman 
(Academia Militar das Agu- 
lhas Nepras). 

Especialistas em direito pe- 
nal consultadas pela Folha 
avaliam que a polícia agiu de 
forma atipicae abusivano epi- 
sódio do último sábado. 
Para a advogada criminalis- 

ta Marina Coelho de Araújo, 
presidente do TBCCrim (Inst- 
tuto Brasileiro de Ciências Cri- 
minais), “xingar alguém não 
configura necessariamente 
crime, O crime de injúria t- 
pifica-se por ofender a digni- 
dade co decoro, Xingamento 
não é a forma mais civilizada 
de conviver, mas não leva al- 
guém à delegacia pela práti- 
ca de crime”, 

“Ainda, ao tratar de uma 
figura pública, é necessário 
que sejam aceitas criticas e 
descontentamentos soh pe- 
na de se utilizar o direito pe- 
nal de forma autoritária e ile- 
gitima”, completa. 
A advogada criminalista Ana 

Carolina Moreira Santos, con- 
selheira da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) de São 
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Bolsonaro dirige carro da Polícia Rodoviária Federal atas Sartas «10.de,20/0:vulgação Presidência 

Paulo, afirma que “o crime 
contra a honra do presiden- 
ve da República procede-se 
mediante requisição do mi- 
nistro da Justiça. Não há pos- 
sibilidade da dita 'detenção, 
bastando a identificação e la- 
vratura de auto circunstanci- 
ado. Entendo que a Policia Fe- 
deral não poderia compelir a 
cidadã a ir para a delegacia, 
bastando sua identificação”, 
As criminalistas entendem 
que a conduta dos policiais en- 
volvidos pode, em tese, conh- 
gurar delitos p previstos na Lei 
de Abuso de Autoridade, san- 
cionada em 2019. 

Além de Bolsonaro, parti- 
ciparam da cerimônia o vice, 
Hamilton Mourão, “os minis- 
tros Braga Netto (Defesa), Au 
gusto Heleno (Gabinete de Se- 
gurança Institucional) e Luiz 
Eduardo Ramos (Secretaria- 
Geral da Presidência), 
Não foi à primeira vez que 

alguém foi detido por ernvol- 
ver à nome do presidente. 
Em março, em Uberlândia 
(MO) oe exemplo, um ho- 
mem foi preso por ter publi- 
cado em seu perfilno Twitter 
a frase: “Gente, Bolsonaro em 
Udia [Uberlândia] amanhã. 
Alguém fecha virar herói na- 

cional”, 
A Polícia Militar foi à sua ca- 

sano mesmo dia, ánoite, dan- 
do voz de prisão a eke e avisan- 
doque ele teria que acompa- 
a Je à Polícia Federal. 

Ficou preso até o dia sepuin- 
te com base na Lei de Segu- 
rança Nacional sob a acusa- 
cão de “fazer propaganda” e 
“incitar” a prática de crimes 
contra a vida do presidente 
da República. 
O homem disse que a publi- 

cação era uma piada e nem sa- 
bia se Bolsonaro iria mesmo 
acidade. O presidente visitou 
o municipio mineiro no dia, 
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Coleção Folha O Melhor de Agatha Christie: 
uma exclusiva seleção de livros reúne os 

personagens mais famosos da Rainha do 
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o leitor a descobrir quem £.o assassino antes 

de chegar à última página. 
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Úeria vásida na compra dos & livros: Assassinato no Expresso Óriente, Cao pano o Gltmo caso de Porrot, O assassinato de Roger Ackroyd, 

Cmisteriozo caso de Styles, Morte no Nilo e bm corpo na biblioteca. Vida até 31/12/2021 00 enquanto durarem os estoques. 
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Alckmin admite opção 
Lula, e Doria diz que 
quer ex-aliado no PSDB 
Presidenciável tucano evita falar sobre alianças do 
ex-governador, que, em evento, cita suas alternativas 

Carolina Linhares 
E Catia Seabra 

SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO Ago 
a presidenciável do PSDB, o 
governador de São Paulo, Jo- 
ão Doria, afirmou nesta se- 

gunda (29) que gostaria que o 
ex-povernador Geraldo Alck- 
min permanecesse no PSDB. 

Desafeto de Doria, Alckmin 
jáanunciou queestã desaida 
do partido, mas aguardou às 
prévias para isso —ele apoi- 
ou o candidato derrotado, 
Eduardo Leite (PSDB), guver 
nador do Rio Grande do Sul, 

“Gostaria que ele perma- 
necesse no PSDB, [...] Mas 
essa é uma decisão sobera- 
na do governador Geraldo 
Alckmin”, disse Doria, 
O tucano disse respeitar 

a biografia e a trajetória de 
Alckmún, que fot um dos fun- 
dadores do PSDB, eo elogiou 
como um “homem honesto” 
Questionado sobre o fato 

de Alckmin poder ser seu ad- 
versário nas umas, como vi- 
ce do ee presidente Lula (PT), 
Doria afirmou que preferia 
não comentar esse tema. 
Adekmin decidiu deixar o 

PSDB depois que Doria esco- 
lheuseuvice, Rodrigo Garcia 
(PSDB), como ca áldaco do 
partido ao Governo de São 
Paulo, vaga que 0 expover 
nador pletteava. Alckmun po 
de ser candidato ao Palâcio 
dos Bandeirantes pelo PSD 
ou migrar ao PSB para fazer 
a dobradinha com Lula, 
Meckmin participou, nes- 

ta segunda, de uma reunião 
com presidentes das centrais 
sindicais Força Sindical, UGT, 
CTE e Nova Central, No en- 
contro, os dirigentes deram 
sinal positivo para a chapa 
Lula-Alckmin, é o ex-gover 
nador não indicou se preten- 
de ser candidato a vice ou a 
governador —as duas hipó- 
teses estão em aberto, 

Aliados de Alckmin apos- 
tam que, com a vitória de 
Doria nas prévias, a saida do 
PSDB deve ser anunciada em 
breve, mas a escolha em re: 
lação a partidos e cargos na 
eleição de 2022 pode ficar só 
para o ano que vem, 
Segundo Miguel Torres, 

presidente da Força Sindical, 
Alckmin disse ter se prepa- 
rado para uma corrida esta- 
dual, mas que a hipótese na- 
cional também caminhava. 
Adilson Araújo, presiden- 

te da CTB, afirmou que Alck- 
min se colocou à disposição 
para o diálogo em torno de 
uma alternativa para o pais. 
Na reunião, o ex-governa- 

dor falou sobre a necessida- 
de de composições e de uma 
união nacional para tirar o 
Brasil da crise. Alckmin vem 
fazendo sua pré-campanha 
próximo a sindicatos, parti- 
cipando de eventos pelo es- 
tado, Os dirigentes das cem- 
trais afirmaram ter átima re- 
lação com o ex-governador 
Na reunião, ele falou de 

vacina, pandemia, saúde, 
miséria, fome, desemprego 
— discursou sobre temas na- 
cionais e fez uma análise da 
conjuntura. 
Nos bastidores, Alckmin 

ouviu de sindicalistas que, 
uma vez vice de Lula, pode- 
riapleitear a Presidência em 
2026, porque à petista teria 
81 anos, mas respondeu que 
desejava ter uma participa- 
cão ativa já neste pleito. 
Ricardo Patah, presiden- 

te da UGT e filiado ao PSD, 
no entanto, diz que, em sua 
avaliação, Alckmin deve ser 
candidato em São Pauho pelo 
PSD. “A participação dele no 
cenário nacional ou estadu- 

João Doria ao lado de Geraldo Alckmin durante convenção 
da executiva do PSDB, em 2019 medre Ladeira MM mai 1h Malhapram 

Moro parabeniza 
Daria por vitória nas 
prévias do PSDB 

Ex-juiz da Lava Jato e prê- 
candidato a Presidência 
pelo Podemos, Sergio Moro 
parabenizou na noite de 
sábado (27) o governador de 
São Paulo, lodo Doria, por ter 
vencido as prévias do PSDB 
segurdo relatos, a corversa 
foi breve, por mensagem de 
telefone. Doria convidou O ex 
mir istro para um encontro 
e os dois Acaram de acertar 
uma data mais à frente, A 
proposta ocorre em meio a 
uma tentativa do tucaro de 
se aproximar dos candidatos 
da chamada terceira via, Que 
busca votos dos que rejeitam 
tarto o presidente Jair 
Bolsonaro (hoje sem partido, 
mas rumo ao PL) guantã o 

ex-presiderte Lula (PT). 

al é sempre bem-vinda. Não 
há dúvida de que seria inte- 
ressante um desenho desse 
(com Lula], mas minha lei- 
tura é de que ele sai [candi- 
dato) ao Govemo de SP pe- 
lo PSD. Ele estána frente nas 
pesquisas, com Márcio Fran- 
ca [PSB] vice” diz. 
Na entrevista à imprensa, 

Doria afirmou ainda que é ce- 
do para se comprometer à ser 
candidato à vice numa cha- 
pa com o ex-juiz Sergio Moro 
(Podemos). Questionado so- 
bréo que pesaria nessa deci- 
são, respondeu: “E cedo ain- 
da, temos um longo periodo 
pela frente pará materializar 
e sedimentar uma decisão 
dessa natureza”. 
O tucano afirmou ter “pro- 

fundo respeito por Sergio 
Moro" e que agendou com 
ele uma conversa após sua 
viagem aos Estados Unidos, 
marcada para esta semana, 

de quarta (1º) a sábado (4), 
O governador de São Paulo 
disse ter marcado encontros 
comoutros presidençiáveis, 
mas não mencionou nomes, 
“Apora é hora de união, do 

bomdia edo bom enten- 
dimento, do respeito a todos, 
primeiro dentro do PSDB, e 
depois com partidos que po- 
derão compor essa frente de- 
mocraática, hberal, social, que 
Acará distante dos extremis- 
mos de Lula e de Bolsonaro. 
Certamente Serpio Moro faz 
parte dessa frente com prota- 
gonismo também”, afirmou 
ementrevista à imprensa. 

Doria disse que pretende 
romper sua rejeição com O 
eleitórado fazendo campa- 
nha. “É se apresentar, dialo- 
gar, debater, olhar nos olhos 
das pessoas e visitar o Brasil” 
O governador afirmou que, 
aos fins de semana, à partir 

de janeiro, vai rodar o país. 
Ele deve anunciar seis no- 

mes de sua equipe econômi- 
caaté o fim da próxima sema- 
na, “Não teremos um “posto 
Ipiranga, todososseis serão 
protagonistas”, disse na en- 
trevista à imprensa, ressal- 
tando que um dos nomes é 
o secretário da Fazenda de 
São Paulo, Henrique Meirel- 
les (PSD), e que três integran- 
tes serão mulheres. 

Doria também voltou a di- 
zer que gostaria de ter uma 
mulher como candidata a vi- 
ce-presidente. O governador 
de são Paulo venceu as prévi 
as presidenciais do PSDB no 
sábado (27), por 54% contra 

s4,7%4 de Leite. 
Doria afirmou que, logo ar 

tes da entrevista, estava fa- 
tando ao telefone com Leite, a 
quem elogiou como “brilhan- 
te, competente e dedicado”. 
“Todos nós estaremos juntos 
a partir de apora: 
O governador afirmou ter 

combinado uma conversa 
com Leite quando voltar dos 
EUA e disse ter sido um equi- 
você a noticia de que teria 
convidado Leite para coor 
denar sua campanha à Pre- 
sidência da República 
No domingo (29), Doria dis- 

se à Folha ter convidado Lei- 
te para integrar o comando 
de sua campanha, “em uma 
posição de protagonismo”, 

Leite, no entanto, afirmou 
à reportagem que não se vê 
numa posição de coordena- 
ção da campanha. "Perma- 
neço no PSDB, mas não me 
vejo coordenando uma cam- 
panha presidencial, pois serei 
governador até o último dia 
do meu mandato é não ima- 
ino poder coordenar algo 
desta dimensão nacional es- 
tando focado nos problemas 
e soluções do meu estado” 
Reforçando a avaliação de 

aliados do gaúcho de que a 
união em torno de Doria é 
tarefa muito dificil, Leite fez 
questão de marcar sua dis- 
tância do paulista, 
“Além disso, penso que de- 

ve haver uma sinergia entre 
candidato e coordenador que 
seja maior do que o simples 
fato de estarem no mesmo 
partido. Imagino que o go- 
vernador Doria busque al- 
guém afinado com sua for 
ma de pensar e fazer politi- 
ca, para além de uma visão 
meramente partidária” 

“Eu não fizesse convite, eu 
convidei Eduardo para dialo- 
gar e ele aceitou”, disse Do- 
ria, ressaltando que gostaria 
que Leite tivesse “um papel 
de protagonismo na campa- 
nha do PSDB, na nossa cam- 
panha, nã campanha de to- 
dos nós”. 

“Ele terá protágonismo 
sim, mas isso será objeto de 
conversa no nosso retorno 
da viagem”, completou. 
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Terceira via: por que e como? 
Opção a Lula e Bolsonaro nunca foi tão improvável, nem tão necessária 

Joel Pinheiro da Fonseca 
Economista, mestre em filacofia pela LEP 

Pouco qd pouco vão se afuni- 
lúndo as escolhas paro o can 
lidatura de terceiro via, es- 
sa última esperança de que 
o Brasil escape da dicotomia 
Lula e Bolsonaro em 2044, 
Mas porque ser contra cssas 

duas candidaturas? 
De Bolsonaro não é preci- 

so fular muito, já que o esto- 
mos vivendo; o misto de in- 
competência e má fé a que és: 

tamos submetidos há quase 
três unos lançou o pais num 
clima de bagunça constan- 
te no qual tudo se deteriora: 
educação, meio ambiente, sa- 

| bom. Elo Gaspan, fanio de Freitas | SE6. 

úde pública (sem esquecer d 
conduta criminosa na pan- 
deémia), economia, reluções 
internacionais. Em todas as 
dreas, o retrocesso é palpá- 
vel. Bolsonaro é bom em co- 
qr ruído e desviar o foco; em 
todo o resto, é um desastre. 
Sem falar nos insuportáveis 
utaques à democracia, 
Quanto à Lula, ele chegu 

montado na mesma máqui- 

na de querra petista que deu 
início a retórica do ódio po- 
lítico no Brasil (mais tarde 
uperfeiçoado pelo bolsona- 
rismo) enquanto capitonea- 

cá 

vi os maiores escândalos de 
corrupção do nossa história 
No discurso hoje dominan- 
te no PT, mensalão e petro- 

lão nunca existiram, Venezu- 
elue Nicorágua são exemplos 
de democracia ed priorida- 
de no Brasil deveriam ser q 
controle social da mídia e à 
combate do neoliberalismo, 
Além dos motivos que de- 

púem contra os dois, o debate 
político brasileiro se henefici- 
aria da quebra du lógica do 
polarização que piora a co- 
da ciclo eleitoral, 20242 pro- 
mete ser vinda pior que 2078. 

E 

O deputado Ricardo Barros (PP-PR), lider do governo na Câmara, presta depoime nto à CPl da Covid pedro Laden apo fores 

Promover um segundo turno 
diferente de Lula x Bolsonaro 
já orejuria o debate, 
O problema está na ma: 

temática, De acordo com o 
pesquisa muúis recente (Po 
derDota, 22 0 24 de novem- 
bro), u soma das intenções 
de voto de todos 05 candi- 
datos da terceira via dá al- 
go próximo dá intenção de 
voto de Bolsonaro. Portan- 

to, qualquer que sejd o esco- 
lhido da terceira va, ele terá 

que não apenas concentrar 
grande porte dessesvotos ho 
je dispersos como também 

Filha de Barros atua em estatal 
com contratos firmados por ele 
Ela nega elo de cargo com gestão de líder do governo no Ministério da Saúde 

José Marques € 
joão Pedro Pitombo 

SÃO PAULO E SALVADOR Dias após 
Ricardo Barros (PP-PR) deixar 
o posto de ministro da Saú- 
de do governo Michel Temer 
(MDB), em março de 2018, 
sua filha Raffaclle Kasprowicz 
Barros ganhou um ca ro em 
uma empresa pública da Ba: 
hia que vendia testes ao mi: 
nistério e tinha parceria pa 
rua produção e fornecimen- 
to de insulina, 
Mais do que isso: à época, 

essa estatal, chamada Rahi- 

afarma, tinha ligações com 
personagens que viraram al- 
vos da CPI da Covid. 

Ela era presidida por Ronal- 
do Dias, primo de Roberto Fer 
reirá Dias, ex-diretor do Mi- 
nistério da Saúde no governo 
Bobkonaro e que foi exonerado 
E suspeitas de irregulari- 

des na compra de vacinas. 
Ricardo Barros, que atual- 

mente é lider do governo Rol- 
sonaro na Câmara, também 
foi investigado pela comissão. 

Raffaelle Barros foi nomea- 
da para o cargo de assessora 
especial da presidência da es- 
tatal em abril de 2038, cerca de 
20 dias depois de seu pai ter 
deixado o Ministério da Saú- 
de para concorrer à reeleição 
para deputado federal. 
A nomeação foi assinada 

pelo então presidente da es- 
tatal, Ronaldo Dias. 
No último mês, Raffaelle 

estava em trabalho hibrido é 
cumpria jornada de oito ho- 
ras ná Bahmafarma uma vez 
por semana. Em maio, ela re- 
cebeu R$10 mil da estatal, se- 
gundo uma folha de pagamen- 
tos à quala Folha teve acesso. 
A filha do deputado acumu- 

lao cargo com o trabalho co- 
mo nutróloga em uma clini- 
caprópria, onde atende duas 
vezes por semana Também é 
dona de uma escola particu- 
lar infantil na capital baiana. 

Ralfaelle Barros, segundo 
a própria Bahiafarma, é “res- 
pesa pela Farmacovigi- 
ância e Serviço de Atendi- 
mento ao Usuário da Insuli- 
na Humana fornecida ao Mi- 
nustério da Saúde através de 
contrato licitado”. 
O contrato para forneci- 

mento de insulina pela Bahi- 
afarma para o Ministério da 
Saúde foi assinado durante 
a própria gestão Barros e no 
momento está s : 
Em dezembro de 2017, Ri- 

cardo Barros é Ronaldo Dias 
assinaram um termo de com- 
promisso de parceria para O 
desenvolvimento produtivo 
para produção e distribuição 
de insulina no pais. O acor 
do foi firmado na reunião do 
grupo executivo do Comple- 

xo Industrial da Saúde (Ge- 
cis), em Brasilia. 

Para à produção de insu- 
linas, a Bahiafarma firmou 
uma parceira com o labora- 
tório ucraniano indar para a 
construção de uma fábrica na 
Grande Salvador. 
Um mês antes da assinatura 

da parceria entre Bahiafarma 
e ministério, contudo, a Indar 
foi reprovada em inspeção da 
Anvisa (Agéncia Nacional de 
Vigilância Sanitária). Após vi- 
sitar as instalações da Indar 
em Kiev a Anvisa rejeitou 0 
pedido de renovação do cer 
tificado de boas práticas de 
fabricação de medicamentos, 

Por conta da decisão da Ar- 
visa, a compra do produto da 
Indar foi suspensa. Naépoca, 
a Indar atendia cerca de 7% da 
demanda de insulina do SUS 
(Sistema Unico de Saúde). 

Em2019,0 TCU (Tribunal de 
Contas da União) iniciou apu- 
ração sobre possiveis irregula- 
ridades e antieconomicidade 
em parcerias, com a empresa 
ucraniana Indar para o desen- 
volvimento produtivo de labo- 
ratórios públicos brasileiros 
para a fabricação de insulinas. 
A investigação foi solicita- 

da pelo procurador junto ao 
TCU Marinus Eduardo De Va- 
es Marsico, que defendeu a 
apuração de “eventuais preju- 
izos” emacordos firmados pe- 

la Indar coma Fiocruz (entre 
2006 ez0c15) ea Bahiafarma. 
O Ministério da Saúde in- 

formou que o contrato com a 
Bahiafarma está sendo avali- 
ado pelo comitê deliberativo 
e permanece suspenso, 

Raffaelle Barros afirmou à 
Folha que sua indicação não 
tem relação com a gestão de 
seu pai no ministério, a des- 
peito de ela atuar emumpro- 
peto fruto de uma parceria vi- 
abilizada na gestão Ricardo 
Barros, “Eu sou médica en- 
docrinologista, ig, e 
tenho mestrado em medici- 
na e saúde, Atuei no Cedeba 
(Centro de Pesquisas de Dia- 
betes do Estado da Bahia) e 
fui professora da Ufba, Fui se- 
lecionada por curriculo” diz, 

Ela ainda afirma que con- 
segue conciliar suas ativi- 
dades paralelas com as da 
Bahiafarma. 
“Nenhuma das empresas re- 

quer minha presença para 0 
seu pleno funcionamento. À 
clínica conta com um corpo 
clinico de sete profissionais. 
jáaescola tem uma equipe de 
profissionais da área da edu- 
cação altamente capacitados”, 
disse, em nota, 
Também procurado, o de- 

putado federal Ricardo Bar 
ros reiterou que à contrata- 
ção da sua filha não tem liga- 
ção como cargo que ocupava. 

E 

conquistar eleitores novos. 
Para essa conquista ocor 

ren, hú duas possibilidades: ti 

rar votos de Lula ou de Bolso 
naro, No momento, Lula pua- 

rece solidamente estabeleci- 
do, E, come não está no po- 
der, não deve ser prejudica- 

do por uma possível deterio- 
ração econômica do pais ao 
longo do ano que vem. Bolso- 
naro, sim: se o Brasil for mal, 
ele pagará o préço em popu- 
laridade, o que pode benef- 
ciar candidatos mais à direi: 
ta, como Moro e Doria. 
Umo centro-direita que re: 

afirme bandeiras como com 
bate á corrupção é moderni 
zução econômica pode cres- 
cer frente a um governo Via 

abandonou suas pautas ori- 
ginais pora se entregar de 
corpo calma do fistologismo 
mais descarado que se tem 
noticia, no qual centrão e or- 
cumento secreto dão us cor 
tas do jogo. Ademais, com a 

“Ela foi contratada na Ba- 
hiafarmã após sua saida do 
ministério, em abril de 2018, 
para disputar as eleições, En- 
trois ma dpuipe rei DIMPME- 

rar no desenvolvimento dá 
insulina. Suas atividades são 
compatíveis com seu contra- 
to, portanto, não há irregula- 
ridades”, diz a assessoria do 
deputado em nota. 

Barros afirma ainda que a 
contratação de sua filha pe- 
la estatal não teve influência 
política do Progressistas, que 
tem João Leão como vice-po- 
vernador da Bahia. 
A gestão do primo de Rober 

to Dias na Bahiafarma tam- 
bém teve outros problemas 
além da Indar, Em 2019, a Ar 
visa chegou a suspender ouso 
de testes de dengue, chicun- 
gunva e zika que eram cor 
prados da empresa pelo go- 
verno federal, sob suspeita 
de que eles tinham próble- 
mas de qualidade, 

Foi constatado que os tes- 
tes davam resultados de fal- 
sos negativos. A produção da 
Bahiafarma foi interditada. 
No relatório final da CPI da 

Covidno Senado, foi pedido o 
indiciamento de Ricardo Bar 
ros sob suspeita de incitação 
aocrime, advocacia adminis- 
trativa, formação de organiza- 
ção criminosa e improbidade 
administrativa. 

Ele nega ter cometido irre- 
gularidades é chegou a apre 
sentar uma queixa-crime con- 
trao senador Renan Calheiros 
(MDEB-AL), relator da CPI, ale- 
ando abuso de autoridade e 
enunciação caluniosa, 
Já para Roberto Ferreira Di- 

as foi pedido o indiciamento 
sob suspeita de corrupção 
passiva, formação de organi- 
zação criminosa e improbida- 
deadministrativa. Ele sempre 
negouter cometido qualquer 
irregularidade, 

Dias foi exonerado horas 
após a Folha publicar entre- 
vista de Luiz Paulo Domin- 
ghett Pereira, policial militar 
de Minas Gerais que diz ter re- 
cebido do então diretor pedi 
do de propina de US$ por do- 
se para negociar vacinas com 
o governo Jair Bolsonaro, 

Ele comandava à área de lo- 
gística do ministério, Os dois 
nomes que o anteçederam no 
departamento —Davidson 
Tolentino de Almeida é Tia- 
go Pontes Queiroz— são réus 
emação de improbidade por 
contratos assinados pela pas- 
ta durante a gestão de Barros. 
Queiroz é alvo de investi- 

pações e acusações quando 
esteve à frente da diretoria 
pelo suposto favorecimento 
a uma das empresas sob fo- 
co na CPI da Covid, a Global 
Gestão em Saúde. 
No governo Bolsonaro, ele 

ocupava o cargo de secretã- 
rio Nacional de Mobilidade 
e Desenvolvimento Regional 
e Urbano e caiu no início de 
outubro, parase defender em 
inquérito da Polícia Federal. 
Areportagem não localizou 

Ronaldo e Roberto Dias. 
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rejeição elevada do presiden 
te em algum momento até o 
mais ardoroso bolsonarista 
vol se perguntar se é uma boa 
ideia votar nele no primeiro 
turno para entregar a vitó- 
ria de bandeja q Lula, 
Quanto go primeiro pon- 

to —a redução do número 
de candidatos—, o ideol se- 
ria que Moro, Ciro e Doria 
não CONCOrrêssEM dO mes- 
mo tempo. No entanto, abrir 
mão da candidatura em no- 
me da terceiro via parece fo- 
ra de questão para pelo me- 
nos dois deles (Doria e Ciro). 
Moro é o que parte dé uma 
intenção de votos mais alta 
é que mais potencial tem de 
tirar votos de Bolsonaro, mas 
é também o mais cru politi- 
camente. Resta esperar que 
os eleitores elejum um vence: 
dor e esvaziem às outras can- 
didaturas. Ameta é louvável, 
mas mão nos engunemos: Os 
ventos sopram contra. 
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Empates não 
podem 
beneficiar réu 
em ações 
penais, diz Fux 

Matheus Teixeira 

arasiia O presidente do 
STF (Supremo Tribunal Fe- 
deral), Luiz Fux, decidiu 
que empates em julgamen- 
to de ação penalnão podem 
beneficiar o réu. 
O magistrado negou ques- 

tão de ordem levantada pe- 
lo ministro Gilmar Mendes, 
que contestou a declaração 
de resultado da análise de 
uma ação contra ex-depu- 
tado André Moura (PSC-SE), 
A decisão foi tomada no 

último dia 24 e tem reper 
cussão para situações como 
a atual, em que o Supremo 
está com dez integrantes, 
um a menos do que o nor- 
mal, Isso pode mudar em 
breve, porque a sabatina 
do ecadvogado-peral da 
Umião André Mendonça foi 
marcada para esta semana. 

A decisão de Fux tem po- 
tencial para gerar uma cri- 
se interna, Ele poderia ter 
submetido a questão de or 
dem da colega ao plenário, 
mas preferiu rejeitá-la mo- 
npocraticamente. 

A discussão sobre os casos 
de empate teve início após 
o julgamento de uma das 
ações penais contra André 
Moura ter acabadoemgas. 
Fux interrompeu a análi- 

se do caso e afirmou que iria 
aguardar a nomeação do 
décimo primeiro ministro. 
Na sessão sepuinte, omi- 

nistro Ricardo Lewandows- 
ki questionou o resultado 
declarado por Fux. O ma- 
gistrado disse que há um 
“princípio universal de que 
o empate sempre favore- 
ce o réu”, dando a enten- 
der que a análise do caso 
deveria ter sido concluída 
em favor de Moura, 

Fux, porém, divergiu do 
colega e manteve à decisão 
de suspender o julgamen- 
to para que seja retomado 
como STF completo. 
“Dentro da minha con- 

cepção, à huz do regimento 
intemo, o empate só favore- 
ceorénemhabeas corpus e 
recurso ordinário. Nós não 
podemos criar uma regra 
de direito, porque Ec 
de 19880 Supremo perdeu 
sua competência legislati- 
va, afirmou na época. 
No julgamento em ques- 

tão, André Moura acabou 
condenado a 8 anos es me- 
ses de prisão. Ele porém, 
resporulia a três ações pe- 
nais. Emduas delas, o resul- 
tado foi 6 a 4 para condená- 
lo, masna terceira houve o 
empate que ensejou o de- 
bate sobre essas situações. 
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MP-MG faz congresso em termas 
ao custo de ao menos R$ 587 mil 
Encontro com 240 promotores e procuradores em Araxa terá show de axé 

Leonardo Augusto 

BELOMORIZONTE OMP-MO (Mi 
nistério Público de Minas-Ge- 
rais) deve gastar ao menos 
K$ 597.6 mil para levar 240 
promotores e procuradores 
a um congresso de trés dias 
que está organizando em ho- 
telde Araxá (MG), O valor não 
inclui o cachê do cantor baia- 
no Bell Marques, ex-integran- 
te da banda Chiclete com Ba- 
nana, que faráshow de encer- 
ramento do evento. 
O procurador peral de jus- 

tiça de Minas Gerais, Jarbas 
Soares, no ofício interno 
1949/2621, de 12 de novem- 
bro, ao qual a reportagem te- 
ve acesso, faz uma “convoca- 
ção” dus promotores e procu- 
radores do estado para que se 
inscrevam, de forma gratuita, 
para o congresso, 

O tema do evento, que acon- 
tecerá entre 1º e sy de zembro 

(quarta, quinta é sexta) no 
Tauá Grande Hotel Termas 
de Araxá, será direito penal. 
O documento afirma que o 
número de inscrições é limita- 
doa 240 promotores e procu- 
radores. O oficio diz também 
que os ministérios públicos de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Es- 
pirito Santo participam da or 
vanização, bem como entida- 
des que representam as duas 
classes do Ministério Público, 
O hotel em que o encon- 

tro será realizado é famoso 
elas termas, sobretudo pe 
do banho da piscina emana: 

Área interna do Tauá Grande Hotel Termas de Araxá nepraduçõo Grande Hotel Termas de Araci no Fócabosh 

tória, que tem propriedades 
relaxantes, O complexo con- 
ta ainda com trilhas em meio 
a matas, quadra de ténis, ar 
coe flecha e lago, 

No ofício, Soares diz que, 
“como se trata de evento de 
elevado interesse institucio- 
nal, à PGI-MG (Procuradonia- 
Geral de Justiça de Minas Ge- 
raisjirá convocar todos osco- 
legas inscritos, O que permi- 
tirá o pagamento de diárias 
de viagem e indenização de 
transporte terrestre” 
O Ministério Público infor 

mou que o valor da diária de 
viagem é de R$ 595.55 para 

folha.com voluntariado 

2DE 
DEZEMBRO 
14h as 16h 

EVENTO GRATUITO 

folha com voluntariado 

WhatsApeo 11 OQBAB-NATE 

Danizto 

roi 
conrderadora de 
deservolv mento da 
gestão do Instituto 
Unibanco 

promotores e procuradores, 
Ou seja, somente com diárias 
dos 240 congressistas o MP- 
MG vai pastar R$ 428,7 mil, 

Os gastos, conforme o Mi- 
mistério Público, com aluguel 
de espaços, equipamentos, 
gravação e transmissão ao 
vivo, streaming e disponibi- 
lização de internet serão de 
RS 158,9 mil, perfazendo o 
montante de R$ 587,6 mil 
Além de não incluir o cachê 

de Bell Marques, no valor tam- 
bem não está embutido o que 
o Ministério Públicovai gastar 
com transporte dos promoto- 
res e procuradores, 

Os desafios do 
voluntariado na 

transformação 

ESFERA Abertura 

Apresentação da pesquisa 

“voluntariado na Educação”, 

do Datafolha 

| tshásish À Evasão escolar: cenários e caminhos 

Guilherme 

Lichand 
professor da catedra 
da Unicef de econom a 
do desenvolvimento e 
bem-estar infantlda 
Universidade de Zur que 

Luiz Miguel 

Garcia 
pras dente da União dos 
Dirigentes Municpas de 
Educação (Undime) 

O ofício de Soares diz que 
“haverá traslado de ônibus lei- 
o entre o aeroporto de Uber 
lâneia é Araxá na quarta (che- 
gada)j enc sábado (retorno 
O tempo de viagem de ôni- 

bus de Uberlândia, onde fica 
oprincipalaeroporto da regi- 
ão, a Araxá é de aproximada- 
mente três horas. Uma pas- 
sagem rodoviária a rodoviã- 
ria entre as duas cidades cus- 
ta, a mais barata, R$ 7h,40. À 
mais cara, R$ 04,82 
O Ministério Público tam- 

bém vai ressarcir a quem par 
ticipar do congresso o valor 
gasto com combustivel "con: 

forme quilometragem e ta- 
bela” Segundo a Procurado- 
ria, viagens de avião não se- 
rão ressarcidas, 
Até o momento, no entan- 

to, à conta com o congresso 
está ficando mais amena pa- 
ra o Ministério Público. 
Um total de 97 promotores 

e procuradores havia feito ins- 
crição pará o congresso até a 
quinta-feira (24), 0 que signi- 
fica que, até o momento, so- 
mando apenas com o gasto 
de R& 158,9 mil da organiza- 
ção, O montante à ser pago 
pela Procuradoria de Minas 
é de R$ 332,2 mil. 
A reportagem enviou ques- 

Honamentos aos Ministérios 
Públicos de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Espirito Santo so- 
bre os pastos com o conpres- 
so em Araxá 
O Ministério Público de São 

Paulo afirmou que até o mo- 
mento dez promotores e pro- 
curadores fizeram inserção 
para o encontro e que todos 
arcarão “diretamente com os 
custos”, Disse ainda que “não 
haverá desembolso por par 
te do MP-SP”. 
O Ministério Público do Rio 

afirmou que 18 promotores e 
procuradores do estado fize- 
cárm inscrição pars o congres- 
so, e que outras infurmações 
“devem ser buscadas junto do 
MP-MG, anfitrião do evento e 
responsável pela organização”, 
O Ministério Público em Mi- 

nas disse que não val pagar pe- 
la participação de integrantes 
deministérios públicos de ou- 
tros estados no congresso, (O 
Ministério Público do Espiri- 
to Santo não retornou con- 
tatos feitos pela reportagem. 
Atulgar pela negociação en- 

tre o Ministério Público de Mi- 
nas Gerais e a administração 
do hotel onde o congresso 
será realizado, promotores e 
procuradores terão que deval- 
ver parte do dinheiro das diá- 
rias que receberão para parti- 
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cipar do encontro 
Segundo a proposta de mi- 

mero 41498 do Tauá Grande 
Hotel Termas de Araxá, que se 
refere ao evento “Congresso 
de Direito Penal do Ministê- 
rio Público da Região Sudes- 
te”, o valor por quarto de sol- 
teiro, modalidade standard, 
êde R$ aL 
O valor inclui café da ma- 

nhã,almoçoe jantar O preço 
cobrado é, portanto, R$64,55 
menor que a diária paga pelo 
Ministério Público. 
Conforme o MP-MG, a apre- 

sentação do músico Bell Mar- 
quesval ser paga por associa- 
ques que representám os pro- 

curadores e promotores, O va- 
hor contratado com o músico 
não foi informado, À equipe 
do músico disse que a infor 
mação é confidencial, 

No círculo artístico de Sal- 
vador, as informações são de 
que Bell Marques cobra en- 
tre R$ 200 mil é R$ 250 mil 
em shows em datas como 
Réveillon e Carnaval Em ou- 
tras épocas, porém, o valor é 
mais baixo. 
A AMMP (Associação Mi- 

neira do Ministério Público) 
confirmou a informação do 
MP-MG sobre O pagamento 
do show pela entidade, mas 
também não informou o va- 
lor do cache, Em nota o Mi 
mistério Público afirma que 
o evento é de interesse insti- 
tucional, “Nele, será debatida 
uma estratégia conjunta de 
enfrentamento da crimina- 
lidade extraterritorial no Su- 
deste brasileiro”, diz o texto. 

“Serão ainda apresentadas 
teses institucionais na área pe- 
nal, a serem observadas pelo 
procurador-geral de Justica 
na revisão de arquivamen- 
tos feitos pelos promotores 
de Justiça. À mesma base de 
procedimentos é de interes- 
se para à atuação dos mem 
bros do Ministério Público”, 
afirma a nota. 

semináriosfolha 

Voluntariado 
na educação 

da educação 

O voluntariado tem um papel primordial na educação, 
Seja na melhoria dos ambientes escolares, nã 

organização dos fluxos de trabalho dos voluntários e até 
no combate à evasão, ele está presente e faz a diferença 
Saiba mais sobre esse tema tão importante, 
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Omicron põe Japão em alerta quando 
país parecia ter pandemia controlada 
Com 77% da população vacinada, governo japonês fecha fronteiras e prioriza a preparação para o pior 

juliana Sayuri 

TovomasHi arão) Foi bom en- 
quanto durou. Depois de me- 
ses sob estado de emergên- 
cia, o Japão viveu dias de ot: 
mismo entre outubro e no- 

vembro, com mais de 75% 
da população completamen- 
te imunizada contra a Co- 
vid-19e um pequeno indice de 
HOvOS Casos quê não se via 
desde os primeiros meses de 
pandemia —atéa detecção da 
variante Ômicron, sequenci- 
ada na semana passada por 
cientistas na Africa do Sul. 
Ate apora, nenhum caso com 

anova cepa do virus foi confie 
mado no arquipélago. O pover 
no japones, entretanto já acen- 
deu alerta para a Ômicron, or 
denando nesta segunda-feira 
(29) 0 fechamento das frontei- 
ras, cotegorizando a mutação 
como preocupante” — mis 
alto dos trés níveis de alerta do 
Instituto Nacional de Doenças 
Infecciosas do Japão— e pro- 
metendo “respostas especiais”, 
“Achave para administrar 

crises É se preparar para o pi- 
or", disse Matsuno Hiroka- 
zu, secretário-chete do po- 
verno ná última sexta-feira 
(26), ao informar à imposi- 
ção de quarentena de dez di- 
as para passageiros que vi- 
erem de África do Sul, Bot- 
suana, Suazilândia, Lesoto, 

Xi Jinping promete 
| bilhão de doses 
vacinas à África 

“Mo marco do combate 3 
Covid, a Chira vai fornecer 
para a Áfnca 1 bilhão de 
doses adicior ais, Cas quais 
500 milhões serão como 
doações e 400 milhões de 
Gutras maneiras, como 
a criação de unidades de 
produção de imunizantes, 
disse 0 lider chinês nesta 
segurda-feira (49), em 
um discurso em video no 
Fórum de Cooperação 
China-Africa (Focac), À 
conferência ocorre num 
cortexto em que Os 
países africanos tentam 
reativar suas economias 
duramente afetadas pela 
pandemia reforçando 
a Cooperação com a 
CFina, principal aliado 
comercial do cortinerte. 

Namíbia e Zimbábue; no do- 
mingo (28), também foram 
incluidos na lista Moçambi- 
que, Malâui e Zâmbia 
Desde o fim do estado de 

emergência, em qo de setem:- 
bro, à Japão estava em uma 
maré surpreendente de bons 
indicadores na pandemia: 
foi o último paisdo Gg (o gru- 
podas principais economias 
do mundo) a iniciar a campa- 
nha de vacinação, mas acele- 
rou o ritmo da imunização e 
agora lidera a lista dos sete, 
Além disso, o país não fez 

Jockdown e registrou recor- 
des de infecções durante as 
Olimpiadas de Tóquio, mas 
vin acurvacair drasticamen- 
te ao longo de setembro e 
outubro, chegando a regis- 
trar apenas 50 casos em 23 
de novembro —o menor nú- 
mero de 20%, pela primei 
ra vez um nivel tão baixo 
desde junho de 2020. 

Foi nesse clima de “o pior 
já passou que o pais voltou 
a permitir shows, jogos e fes- 
tas para públicos maiores, 
desde que respeitado q limi- 
te de 50% de ocupação nos 
recintos. Aproveitando o bom 
momento, o consulado do 
Brasilna cidade de Hamamat- 
su, na provincia de Shizuoka, 
realizou eventos culturais. 
“Felizmente, a vida aos 

poucos está voltando ao nor 

mal —continuando, claro, 
com precauções, como o 
uso de máscara, que, aliás, 
sempre foi normal aqui, até 
antes da pandemia”, diz o 
cônsul Aldemo Garcia, 
Nos últimos tempos, o go- 

verno japonês sinalizou que, 
a partir de janeiro, pretende 
retomar a campanha “Go To 
Travel”, programa de incen- 
tivo para o turismo interno, 
Também vinha aventando a 
possibilidade de reabertura 
de fronteiras, fechadas para 
turistas internacionais des- 
de abril de 2020. 

Entretanto, tudo pode mu- 
dar com o surgimento da ômi- 
crone de outras possíveis va- 
riantes. “Nós estámos em uma 
situação legal agora, mas po- 
demos ver ondas piores no hu- 
turo a depender das respos- 
tas que dermos à crise”, pon: 
dera Kento Iwata, diretor da 
divisão de doenças infecclo- 
sas da Universidade de Kobe, 
Antes, Segundo o especi- 

alista, não era possivel pen- 
sar em comestir com ovirus a 
longo prazo no pais. Agora, às 
vacinas e o desenvolvimento 
de medicamentos que pos- 
sam ajudar a prevenir qua- 
dros graves pouco a pouco 
podem incorporar a Covid ao 
dia a dia, assim como ocorre 
com a influenza, diz iwata. 
Aprender à conviver com 

Variante preocupa, 

mas não é motivo 

de pânico, diz Biden 

“Mais cedo ou mais tarde 

vErEMOS Casos dessa rova 
variante aqui nos Estados 
Unidos, disse O presidente 
loe Biden, nesta segur da- 
feira (29), em discurso na 
Casa Branca O americano 
defendeu a suspensão de 
voos vindos de paes da 
áfrica, contestada pela 
OMS (Organização Mundiai 
da Saúde), dizendo ser 
necessária devido aos 
mtos rumeros de casos 

detectados E para que os 
americanos tenham mais 
tempo para se vacinar O 
democrata descartou ainda 
a possibilidade de decretar 
um novo lockdown no 
pais, como forma de 
conter Em possível avanço 
da vanante Ômicron. 
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o coronavirus foi uma abor 
agem que o Japão adotou 

há um bom tempo — ao im 
do primeiro estado de emer 
gência, em maio de 2026, 0 
então premiê Shinzo Abe 
destacou a importância dese 
firmar “um novo estilo de vi- 
da” que considere a presença 
do virus no cotidiano. 
“Embora seja dificil prever 

o que pode acontecer com à 
emergência de novas varian- 
tes, podemos dizer que no ja- 
pão é possivel coexistir com 
o virus devido ao alto índice 
de vacinação e à implemen- 
tação de diretrizes básicas 
contra doenças infecciosas”, 
avalia Haruka Sakamoto, pes 
uisadora do departamento 
de políticas de saúde global 
da Universidade de Tóquio. 

Para ela, esse modelo de 
coexistência deve se base- 
ar em evitar o que vem sen- 
do chamado de 3€; closed 
spaces (lugares fechados), 
crowded places (lugares lo- 
tados) e close-contact set- 
tings (contatos próximos). 
Onde o virus voltou a pro- 

vocar ondas fortes, acres- 
centa Sakamoto, nota-se que 
ou à vacinação ainda é bai- 
xa —75% é um percentual 
minimo necessário— ou as 
pessoas relaxaram medidas 
de controle depois de serem 
imunizadas, deixando, por 
exemplo, de usar máscaras. 
Segundo a pesquisadora, 

não é hora de abaixar a guar- 
da. “Se continuarmos com as 
medidas de prevenção, pode- 
mos até ter infecções, mas 
não tantas a ponto de preci- 
sarmos passar por outro es- 
tado de emergência”, diz. Até 
29 de novembro, o Japão re- 
gistrou 1,72 milhão de casos 
e 18.269 mortes por Covid. 
Leia mais em Mercado e Saúde 

Las. 

Portugal e Escócia confirmam casos da variante; Suíça investiga 
REUTERS A Ómicron, núva va- 
niante do coronavirus, che- 
gou a Portugal e à Escócia, 
segundo autoridades de sa- 
úde locais nesta sepunda-fei- 
ra (29), engrossando a lista de 
nações onde a cepa, potenci- 
almente mais transmissível, 
já está presente. Um cúsosus- 
peito foi identificado na Su- 
iça, mas a confirmação de- 
pende de mais testes. 
O governo português de- 

elarou que 19 casos foram 
detectados todos em jopa- 
dores e membros da equipe 
técnica de um time de fute- 
bol da primeira divisão, o Be: 
lenenses SAD, Um porta-voz 
do clube informou que qa jo- 
gadores é funcionários estão 
em isolamento esperando o 
resultado de novos exames, 
Portugal sustenta, há me- 

ses, altas taxas de vacinação, 
sendo um dos lideres mundi- 
ais em imunização: 87,8% da 
população está com esque- 
ma vacinal completo. Lishoa 
também suspendeu os voos 
com origem e destino a Mo- 
cambique, ex-colônia portu- 
puesa que tem intenso fluxo 
de viajantes do pais europeu. 
O governo da Escócia, por 

sua vez, relatou seis casos da 
ômicron. À primeira-minis- 
tra Nicola Sturgeon afirmou 
que nem todos foram identi- 
hcados em cidadãos que viaja 
ram recentemente à África do 
Sul, onde a cepa foi inicial- 
mente sequenciada —o que 
sugere que já pode haver 
transmissão local da mutação, 
Sturgeon também disse que 

é improvável, ainda que não 
seja impossível, que haja vin- 
culo entre as contaminações 
ea CO0Pa6, a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Clima, 
realizada na cidade escocesa 
de Glasgow durante a primei- 
ra quinzena de novembro. 

já o governo da Suiça afir 
mou que o primeiro caso pro- 
vável da ômicron foi detecta- 
do no pais em uma pessoa que 
voltou da Africa do Sulhá cer 
ca de uma semana. Os testes 
vão esclarecer, nos próximos 
das sea infecção de fato é pe- 
la nova cepa. O pais apertou 
as restrições em suas frontei- 
ras desde que a variante foi 
sequenciada e começou a ser 

Viajantes chegam ao aeropo rto de Tullamarine, em Melbourne, vestindo eg 

Paises que já 

detectaram a 

variante Omicron 

* Portugal: 13 casos 
- Escócia: 6 casos 

* Holanda: 13 casos 

- Memanha 3 casos 

- Austria: | caso 
"Italia: 1 caso 

- Austrália: 2 casos 

"Israel:-l caso 

- Caraca: 2 Casos 

- Dinamarca: 2 casos 

* Botsuana: 19 casos 

- África do Sul não 

especificado 

* Inglaterra: à 

- República Tcheca:] 

* Hong Kong:3 

detectada em outros lugares, 
Viajantes de 19 nações 

— entre as quais Austrália, 
Dinamarca, Reino Unido, 
e Africa do Sul— deverão 
apresentar teste negativo ao 
embarcar em um voo para a 
Suiça e realizar quarentena 
de dez dias após desembar 
carem. Votação realizada no 
pais no último domingo (28) 
mostrou que 62% dos suiços 
aprovam que o certificado 
digital de Covid continue 
sendo exigido para freguen- 
tar restaurantes, bares, ca- 
fês, cinemas, museus, jogos 
e aulas em universidades. 
A Austrália, que se prepa- 

rava para reabrir as frontei- 
ras, fechadas desde maio de 
2040, teve de atrasar O pro- 
cesso em duas semanas devi- 
do à ômicron. O amíncio foi 

feito pelo primeiro-ministro 
Scott Morrison depois que os 
primeiros casos da nova cepa 
foram identificados no pais. 

“A pausa temporária val ga- 
rantir que a Austrália possá 
reunir informações necessá- 
rias para entender melhor a 
ôêmicron, como a eficácia da 
vacina, os diferentes sinto- 
mas e o nivel de transmis- 
são”, disse Morrison em um 
comunicado. O país tem atu- 
almente 72,5% da população 
completamente vacinada. 
Ainda que pouco-se saiba da 

cepa, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) advertiu, nes- 
ta segunda, que a âÔmicron re- 
presenta um “risco muto ele- 
vado” parao planeta. “Dadas as 
mutações que poderiam con- 
ferir [aovirus| a capacidade de 
escapar de uma resposta imu- 

ulpamento de proteção; Austrália a 

ne e lhe dar vantagem em ter 
mos de transmissibilidade, a 
probabilidade de que a ômi- 
crom se propague pelo murn- 
do éelevada, afirmouo órpão, 
Quiros países europeus que 

já identificaram casos da va- 
riante são Reino Unido, Ale- 
manha, Bélgica, Itália, Holan- 
da, Austria, Dinamarca e Re- 
pública Tcheca. A França dis- 
se ter detectado oito possíveis 
infecções, e Hong Kong e Isra- 
el também estão na lista. Na 
África, Botsuana e África do 
Sul têm casos confirmados. 
O ministro sul-africano da 

Saúde pediu, também nesta 
sepunda, a suspensão das pro- 
ibições de voos, que caracte- 
Tizou como discriminatórias. 
“As mesmas proibições não fo- 
ram impostas a outros paises 
onde essa variante já foi en- 

diou reabertura de fronteiras uidijum wear 

Li 4 
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contrada”, disse Joe Phaahla 
durante discurso para a OMS, 
No domingo, o presidente 

Cyril Ramaphosa fez pedido 
semelhante ao criticar os pa- 
es desenvolvidos por terem 
imposto proibições de viagens 
automaticamente depois de 
ouvirem sobre a ômicron. O 
lider sul-africano também os 
acusou de não honrar acor 
dos de cooperação mútua no 
enfrentamento à pandemia. 

“A proibição de viagens 
não é baseada na ciência 
nem será eficaz para preve- 
nira própagação desta vari- 
ante”, afirmou Ramaphosa, 
ecoando comunicado prévio 
da OMS em que a entidade 
pediu que os paises mante- 
nham as fronteiras abertas 
enquanto lidam com os im- 
pactos da nova variante. 



A14 

mundo 

TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEM ERO DE 202 

Bolsonaro retira indicação 
de Crivella para embaixada 
Consulta formal ficou quase seis meses sem resposta da África do Sul 

Ricardo Della Coletta 

BRASÍLIA (Quase Seis IMEses 

após indicár o ex-prefeito 
do Rio Marcelo Crivella pa- 
tá à embaixada do Brasil na 
Adrica do Sul, 0 governo Jahr 
Bolsonaro retirou o pedido 
de designação junto às auto- 
ridades sul-alfricanas. 
A indicação de Crivella — 

bispo licenciado da Ipreja 
Universal do Reino de Deus — 
dependia do aval da África do 
Sul, o que não ocorreu. À so- 

licitação do agrêment, con- 
sulta formal em que Brasília 
pediu autorização de Pretória 
para nomear Crivella embai- 

hasai Chrome: [APR 

xador, foi ignorada pelo go- 
verno de Cyril pa, 1. 

Na diplomacia, uma solici- 
tação sem resposta significa 
que o indicado não foi acei- 
LE pe lo pt 114 anhitriz qu 

Diante disso, o Brasil comu- 
micouá chancelaria sul-africa- 
na a decisão de retirar o pe- 
dido de agrément, De açor 
do com interlocutores, ALF 

da não foi feito o pedido para 
enviar um novo embaixador. 
A escolha de Crivella para 

chefar a missão diplomática 
na África do Sul foi costura- 
da como um agrado de Rol- 
sonaro à Universal, O grupo 
religioso vinha se queixando 

Marcelo Crivella, indicado por 
Jair Bolsonaro à embaixada 
da Africa do Sul 
23 der 20 /Peuters 

Pilar Clranes - 

Eleições em Honduras têm esquerda na 
liderança em pleito marcado por crises 
Mavara Paixão 

GUARULHOS Às mais importan- 
tes eleições presidenciais da 
história recente de Honduras 
podem ter a primeira mulher 
como vencedora. Com cerca de 
SL ação da votação de domingo 
(25) apurada ate o fim cla ar: 
de desta segunda (29), Xhuma- 
ra Castro de Zelaya (Libertad 
y Eefundación), 2, de esquer 
da, soma s1, 67% dos votos, Li 
der da oposição hondurenha, 
ela é esposa do exc-preside me 
to Zelaya, deposto por 
um golpe de Estado em 200% 
O governista Nasry Asfura 

estã em segundo lugar, com 

487% dos votos, eo empre- 
sário Yani Rosenthalvem em 
terceiro, com pouco mais de 
9%. Como não há segundo 
turno no pais centro-ameri- 
cano, aquele que conseguir a 
maioria dos votos ao fim da 
apuração comandará Hondu- 
ras até janeiro de 2026. 
Ao longo do horário de vo 

tação, jornalistas inde pender- 
tescompartilharamnas redes 
sociais relatos de confusão 
nos centros eleitorais e forte 
policiamento nas ruas, o que 
aumentou o temor de que re- 
pressão semelhante à adota- 
da pelo Estado em 2017 se re- 
petisse. Naquele ano, 23 hon- 

durenhos morreram em meio 
a protestos contra a eleição 
do atual presidente, juan Or- 
lando Hernândez, de direita. 
Ainda que apenas metade 

dos votos tenha sido apura- 
da, a principal candidata já 
declarou vitória e promoveu 
eventos com os apoladores 
na capital Tegucigalpa, 
Em discurso na noite de do 

ulipvia Niormutra afirmou Eur 

vencido a disputa prometeu 

promover um governo de re- 
conciliação, “Estendo a mão a 
meus opositores porque não 
tenho inimigos, Vou convocar 
a diálogo com todos os seto- 
res de Honduras”, disse, 
O ditador da Venezuela, Ni- 

culás Maduro, aliado de Xio- 
mara e Zelava, fez coro às pala- 
vrasde vitória. Ovenezuelano 
felicitou a candidata em uma 
rede social e disse que, após 
12 anos de polpe de Estado, “o 
povo retomou o caminho da 
esperança dando uma histó- 
rica vitória à presidenteeleita”. 
O presidente do Conselho 

Nacional Eleitoral (CNE), Kel- 
vin Aguirre, disse, porém, que 
nenhum candidato pode se 
declarar vencedor “até que a 
última ata seja processada”. 
Segundo o órgão, o pleito te- 
ve participação de 68% dos 
mais de 51 milhões hahilita- 

dos a votar —o país tem 9 mi- 
lhões de habitantes. 
Apesar das criticas de 

Aguirre, 40 menos até o fim 
da tarde desta segunda os mú- 
meros da apuração da eleição 
hondurenha estavam parah- 
sados desde as 6h55 do hora- 
rio local (ghs5 em Brasília) 
A demora para atualizar as 

Ciiras hai questionada em redes 

sociais, No começo da apura 
ção ositedo órgão oficial ficou 
tora do ar à que lembrou pro- 
blema parecido nas eleições 
de 2017, disse Augusto Agui- 
lar, ex-presidente do CNE, ao 
canal de TV CNN En Espanol. 

“Essa preocupação existiu 

Estendo a mão a 

meus opositores 
porque não tenho 
inimigos. Vou 

convocar o diálogo 
com todos os setores 
de Honduras 

Xiomara Castro de Zelaya 

candidata à Pressdencia 

da Honduras 

do pouco empenho do gover 
no federal na defesa dos in- 
teresses da igreja em países 
africanos, principalmente 
em Angola, onde à Universal 
vive um racha, Religiosos lo- 
cais se rebelaram e passaram 
à SCLUSAl licher E CM, 4 ã) e! silei 

ras de crimes financeiros, 
Um dos capitulos mais ten- 

sos dessa coisese deu em mea- 
dos de male, quando 34 brasi- 
leiros ligados au trabalho mis- 
sjonário receberamanotifica- 
ção em Luanda de que seri- 
am deportados. A igreja pas 
sou então a cobrar de Bolso- 
naro um maior envolvimen- 
to do Itamaraty na defesa da 

durante toda a campanha elei 
toral, porque nas eleições ce 
2017 à transmissão foi inter 
rompida mais de Soc vezes. É 
necessário investigar se existe 
alguma intenção deprovocar 
irregularidades”, disse. Pou- 
co depois, o site voltou ao ar, 
mas à apuração passou o dia 
paralisada. No Twitter, a con- 
selheira do CNE Rixi Monca- 
da pediu “responsabilidade e 
paciência” à população. 

O órgão eleitoral também 
não divulgou resultados pre- 
liminares da eleição de 128 de- 
putados para o Conspresso —se 
o Partido Nacional, PVE ITS 

ta, mantiver o controle do Le- 
gislativo e Xiomara realmente 
for eleita, ela deve ter dificul- 
dades para assegurar a gover 
nabilidade. No mesmo pleito, 
os hondurenhos também vota- 
ram para eleger 298 prefeitos, 
Alem de enfrentar proble- 

mas domésticos como denún- 
cias recorrentes de corrupção 
nos postos de poder e a pre- 
sença do narcotráfico, o pró- 
ximo presidente de Honduras 
terá a missão de lidar com a 
pobreza crônica —pesquisas 
sugerem que mais de 50% da 
população hondurenha vive 
abaixo da linha da pobreza. 
Pesa também a responsabi- 

lidade de fomentar oportuni- 
dades em território nacional, 
em especial para os mais jo- 
vens, que têm emigrado em 
massa. O desemprego subiu 
mais de 5 pontos percentuais 
ema02º, chegando a 10,9%. 

instituição no país africano 
Segundo interlocutores, à 

resistência da África do Sul 
em dar luz verde a Crivella 
tem relação com a situação 
em Angola e Moçambique. 
As autoridades dos dois pai- 
ses fizeram chegar a Pretória 
o receio de que o ex-prefeito 
fizesse da missão diplomáti- 
caum posto avançado da Uni- 
versal no ternitório africano. 

Ao longo dos últimos meses, 
houve tentativas diplomáticas 
de convencer os sul-africanos 
a aceitarem Crivella, sem su- 
cesso, Em 7 de outubro, nu- 
ma chamada telefônica man- 
tida fora da agenda, Bolsona- 
ro fez um apelo cireto a Rama 
pu ea para que a África do Sul 

recebesse o bispo licenciado, 
O lider sul-africano deu 

uma resposta evasiva e dis- 
se que a decisão caberia 20 
Ministério das Relações In- 
ternacionais e Cooperação, 

O posicionamento de Rama- 
phosa foi interpretado no Ita- 
maraty como o mais forte si- 
nal de que o nome de Crivella 
enfrentava fortes objeções 

— 
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Coma designação bloque- 
ada, a embaixada do Brasil 
na África do Sul pode perma- 
necer sob o comando de um 
encarregado de negócios, já 
que Sérgio Danese, que co- 
mandava o posto, foi desip- 
nado para chefiar a missão 
brasileira no Peru, 
Danese é um dos diplomatas 

mais graduados do Itamaraty 
e ficou em Pretória por cerca 
de um ano. Durante à sabati- 
na pará assumir à represen- 
tação diplomática em Lima, 
a presidente da Comissão de 
Relações Exteriores do Sena- 
do, Kátia Abreu (PP-TO), criti- 
cou sus saida da África do Sul. 

“Quero registrar O meu do- 

sinimo em relação à essa 
transterencia. Não que o Pe- 
Fu não seja um pais impor 
tante —é tumbém—, mas à 
África do Sul é um pais espe- 
cial” afirmou a senadora. “Eu 
tenho à convicção, com toda 
a falta de especialidade, de 
que ele [Danese) seria muito 
mais Util ao Brasil e às nossas 
relações se tivesse permane- 
cido lá no seu posto” 

PRIMEIRA-MINISTRA DA 
SUÉCIA É ELEITA PELA 2º 
VEZ EM CINCO DIAS 

O Parlamento da Suécia 
elegeu nesta segunda- 
feira (29), pela segunda 
vez em menos de uma 
semana, à lider dos social- 

democratas, Magdalena 
Andersson, como primeira- 
ministra do pais. Primeira 
mulher no cargo de 
chefe de governo na 
Suécia, à ex-ministra da 
Economia obteve votação 
semelhante na semana 
passada, mas renunciou 
horas depois, em meio 
a disputa em torno do 
Orçamento. Andersson 
foi eleita com 101 votos 
favoráveis, 173 votos 
contrários e 75 abstenções. 
Na Suécia, um governo 
é aprovado se a maioria 
absoluta (175 deputados) 
não votar contra a 
candidatura. À primeira- 
ministra formará agora 
um governo minoritário 
formado apenas por seu 
próprio partido, que detém 
100 cadeiras das 349 do 
Parlamento. Desde 1979, 
um governo não tinha 
tão pouco apoio direto. 
Ao contrário dos outros 
paises nórdicos, à Suécia 
nunca teve uma primeira» 
ministra. À posição fol 
preenchida até agora pór 
33 homens desde sua 
criação, em 1B76. 

Primeiras pesquisas indicam 
Boric à frente no 2º turno no Chile 
BUENOS AIRES Uma semana 
depois do primeiro turno 
da eleição presidencial no 
Chile, as primeiras pesqui- 
sas de intenção de voto, di- 
vulgadas no domingo (28), 
mostram o candidato de es- 
querda Gabriel Boric à frente 
de José Antonio Kast, inver: 
tendo a pequena vantagem 
que o ultraçdireitista coníuis- 
tou na apuração oficial 
Faltam 20 dias para os chi 

lemos mi tar ET ÁS LIMAS Es 

colherem seu novo presiden 
tee, de acordo com a sonda- 
gem do instituto Pulso Ciu- 
dadano, Boric lidera com 
so,4%, contra 24,5% de kast. 
No levantamento, 15,6% 

dos entrevistados disseram 
que ainda não escolheram 
um candidato, 12,8%, que 
não irão votar —o voto no 
Chile não é obrigatório— 
e 6,9%, que votarão nulo. 
Segundo a pesquisa do Ca- 

dem, o esquerdista também 
supera kast, Com 54% contra 

46%. Boric ficaria com 38% 
do eleitorado de Franco Pa- 
risi, do Partido de La Gente, 
que ficou em terceiro lugar 
no primeiro turno. Já 23% de 
vem migrar para o candida- 
to daultradireita, e a0% dis- 
seram que estão indecisos. 

Parisi, surpresa do primei- 
ro turno da eleição por ter 
obtido um bom resultado 

mesmo sem ter compáre- 
cido ao primeiro turno e à 
fase final da campanha por 
estar nos Estados Unidos, 
teve uma excelente vota- 
ção nonorte do país, região 
mais impactada pela chepa- 
dá em massa de imigrantes, 

O discurso do economis- 
ta agradou eleitores por ser 
muito claro em relação às 
propostas anti imigração E 

DE eniocar dá commnmua Em- 

oa Kast também proponha 
interromper o fluxo de imi- 

grandes, Sua postura CONSEr 
vadora não convence a regi- 
ão, que tem histórico de ati- 
vismo político e sindical. Eno 
norte que se encontram as 
principais companhias de mi- 
neração e onde às trabalha- 
dores são mais organizados. 
Ainda segundo o Cadem, 

55% dos eleitores do gover- 
nista Sebastián Sichel —que 
terminou o primeiro turno 
na quarta posição— disse- 
ram que pretendem votar 
em Kast, 16% em Boric, & 
qi% ainda não se decidiram. 
Questionados sobre quais 

são os principais temas do 
pais em debate nesta elei- 
ção, os entrevistados priori- 
zaram direitos sociais (37%), 
saúde, educação e moradia 
(23%), é à reforma do siste- 
ma de aposentadorias e pen- 
sões (18%). Sylvia Colombo 



FOLHA DE S.PAULO + + + 

mercado 

Auxílio Brasil ampliado pela Câmara 
custa mais R$ 10 bilhões para governo 
Estimativa de consultoria aponta mais 3 milhões de famílias, e relator diz que engenharia deve vir do Executivo 

Fábio Pupo e 
Thiago Resende 

BRAsíuA O programa social 
Auxílio Brasil, cuja propos- 
ta foi criada pelo governo é 
modificada pela Câmara, ele- 
va para 20 milhões o número 
de tamilias com direito aos re- 
cursos e deve pressionar ain- 
da mais o Orçamento de s042, 
A previsão faz parte de esti- 

mativas preliminares da Con- 
sultoria de Orçamento da Ca- 
sa repassadas ao relator do 
projeto, deputado Marcelo 
Aro (PE-MG). 
Aelevação coloca em xeque 

a intenção do presidente Jair 
Bolsonaro de conceder um va- 
lor minimo de R$ 400 a cada 
lar, já que o teto de gastosem 
2032 já estava praticamente 
no limite mesmo consideran- 
do a expansão via PEC (pro: 
osta de emenda à Constitu- 

ição) do Calote, 
Os números requisitados 

pelo presidente combinados 
como novo público elevariam 
a demanda de recursos para 
o Auxílio Brasil em 20242 em 
R$ 10 bilhões além do previsto 
—para R$ gó bilhões no total. 
O aumento do público ocor 

reu porque a Câmara elevou a 
linha de pobreza, usada para 
definir quem tem direito aos 
recursos, No modelo propos- 
to pelo governo, teria direito 
toda Família com renda per 
capita mensal de até R$ 200. 
Os deputados elevaram o te- 
to para R$ 212. 
De acordo com os números 

citados pelo relator, a diferen- 
cacoloca para dentro do pro- 
grama 3 múlhões de famílias 
a mais do que os cerca de 17 
milhões estimados anterior 
mente pelo ministro João Ro- 
ma (Cidadania), ultrapassan- 
docs custos considerados até 
então caso realmente se quei- 
ra seguir o plano de Bolsona- 
ro para pagar um mínimo de 
R$ q0o por família. 
A Folha Aro ressaltou que 

seu texto não prevê o valor 
de R$ 40c projetado pelo go- 
verno e evita comentar a pro- 
posta de Bolsonaro para che 
par a esse montante, dizendo 
que essa engenharia caberá 
ao governo, 

Até agora, governo e aliados 
trabalhavam com una verba 
de R$ 85,8 bilhões para o Au- 
xilio Brasil. 

“Ka minha medida provisó- 

nianão falimos dos R$400. Se 
ogovemo quer chepar [a esse 
montante), ele tem de respon- 
der como vai fazer”, disse Aro. 
Técnicos da equipe de Ro 

ma ainda finalizam os cálcu- 
los sobre o efeito das mudan- 
Cas sh mradas na Câmara, que 
ampliouo critério de acesso so 
programa e também incluiu 
um dispositivo para que não 
haja fila de espera no Auxiho. 
Com a proposta de impedir 

afila, toda família que tiver os 
coitérios analisados pelo go- 
verno e for aprovada para o 
programa terá de passar a re- 
ceber a transferência de renda. 

Hoje, a fila de espera do pro- 
grama funciona como meca- 
nismo para controlar o gas- 
to com à assistência social. O 
sistema inclui a familia na lis- 
ta de transferência de renda 
quando há recursos disponi- 
veis pará Os pagamentos até 
o fim do ano. 

Por lei, atunlmente, 0 go- 
verno não é obrigado a aten- 
der todas as famílias que es- 
tão dentro da faixa de pobre- 
za e extrema pobreza, 

Afila, quehoje estã em torno 
dei,2 milhão de cadastros, se 
forma porque a verba do Bol- 

Principais diferenças entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil 

Valor médio do beneficio 

Em BL 

Bolsa Família, 

até outubro 

Bunílio Brasil, 

em novembro 

Auxilia Brasil, 

a partir de 

dezembro” 

Numero de familias atendidas 

Em ni 

Bolsa Família 14,7 

Orçamentos 
Em RE bi 

Balsa Farr ilia, Em 

em 2021 

aunitio Brasil”, ET 
em 2022 

Emterio de acesso 
Linha de extrema pobreza e 
pobreta, am BL, por membro 
da lármilia 

DB Bolsa Família 

E Munílio Brasll** 

210 

L7B 

105 

l | 
Extréma Pobreza 

pobreza 

sa Família (antecessor do Au- 
xílio Brasil) tem ficado menor 
que o necessário para atender 
atodos 0s que tiveram o cadas- 
tro analisado pelo governo 
Averha do Alo Brasil pa- 

ra 2022 considera que 17 mi- 
lhões de famílias serão aten- 
didas, A cobertura hoje é de 
14.7 milhões, 
O Ministério da Economia 

ainda aguardava nesta segun- 
da-feira (29) os dados oficiais 
sobre a quantidade de benefr- 
ciados para analisar o impac- 
to do novo texto e como aco- 
modar às números. O cálcu- 
lo depende das contas do Mi- 
nistério da Cidadania, que, ao 
ser procurado, ainda não t- 
nha um número oficial, 
Membros do governo ouvi- 

dos pela Folha reconhecem 
que será uma tarefa dificil 
atender os R$ qco solicitados 
por Bolsonaro e afirmam que 
poderá haver um ajuste tan 
to na regra de entrada do pro: 
grama como no próprio valor 
a ser pago aos beneficiários, 
A versão aprovada na Cà- 

mara também fexibiliza as 
regras para calcular essa ren- 
da per capita. Não entram no 
cálculo, por exemplo, rendas 

Bereficiõs 

TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2001 

eventuais Ou sázonais. 
A MP ainda será votada no 

Senado. Por ser uma medi- 
da provisória, a proposta já 
entrou em vigor, mas preci- 
sa do aval do Congresso até 
7 de dezembro para não per 
der a validade, 
Além de aprovar a MP que 

criso Auxilio Brasil dentro do 
prazo, 0 governo precisa do 
aval do Congresso para am 
pliar a margem de gastos no 
Orçamento é, com isso, cum 
prir a promessa de Bolsona- 
ro para elevar à beneficio me- 
dio do programa do patamar 
atual de R$ 240 por mês para 
um valor que seja, no mini 
mo, de R$ 400. 
A ampliação da margem de 
so se dará pela PEC do Ca- 
lote, que está em análise no 
Senado. Com essa PEL, será 
possível expandir o orçamen- 
to do programa pará mais de 
R$ 85 bilhões no próximo ano, 
quando Bolsonaro pretende 
concorrer à reeleição, 

Por causa da demora na vo- 
tação, o governo deve conclu- 
ir uma folha de pagamentos 
nesta semana com a lista dos 
atuais beneficiários do progra- 
ma (14,7 milhões de familias). 

(usados para calculo do valor a ser trarsferido a familia) 

Bolsa Família 

dd Havia quatro tipos 

Beneflelo básico 

Beneficios variáveis 

Benetlcio variáve| 

vinéulado 

ao adolescente 

Benefício para superação 

da extrema pobreza 

Sunílio Brasil 

BOBO DABB HS nove tipo 

* Bomeficio primeira infância 

* Benefício composição familiar 

* Benefício de superação 
da extrema pobreza 
* Aunilio esporte escolar 
* Bolsa de iniciação cientifica 
junior 
* Auxilio criança cidadá 

* Auxilio inclusão produtiva rural 
- Auxilio inclusão produtiva 

urbana 
- Beneficio compensatório 

de transição 

AS 

A folha de pagamentos en- 
tão será atualizada em mea- 
dos de dezembro para incluir 
us novos beneficiários e elevar 
o valor a ser transferido pa- 
ra as familias no més, alcan- 
cando o patamar minimo de 
K$ 400, como quer o Planalto, 
A PEC libera aumento de 

R$ 106,1 bilhões no gasto do go- 
verno federal em 2022, segun- 
do o Ministério da Economia, 
Mesmo assim, 05 Fecursos 

não são suficientes para ban- 
car as promessas de Bolsona- 
ro porque quase metade dos 
recursos será consumida pe- 
lo reajuste de despesas obri- 
gatórias pela inflação. 

Pelas contas do governo, so- 
braria apenas R$17 bilhão con- 
siderando um Aucalio elevado 
em R$s1a bilhões em 2022 (co- 
mo à proposta orçamentária 
para o ano que vem já contém 
R$ 44,7 bilhões para o progra 
ma, a previsão até agora era de 
um custo total de R$ 65,8 hi- 
lhões para o programa), 
A votação da MP que cria o 

substituto do Bolsa Familia 
foi adiada na Câmara por du- 
as vezes na semana passada, 
pois o governo teve que arti- 
cular mudanças no relatório. 

Custo extra com texto 

apróvado na Camara 

Custo, em RÉ há 

|-=—————— Total; 8 =] 

= CSSS E 

Estra 

20 mi 
Total de famílias atendidas 

“Part do destino a pártr de dezembro 
e deperce do aprovação da PEC dos 
Precabiroha 
**Petámares aprovados pela Câmada é 
depender de votação da MP ne Serato 
Fortes Ministério ca Edadar ia; 

Deputado Marcelo Aro (PES), com 
dados da Consultores da Camara 

Pacheco diz que reforma do IR fica para 2022 e defende PEC 
Washingtan Luiz 
e Fábio Pupo 

smasítia O presidente do Se: 
nado, Rodrigo Pacheco (PSD- 
MG), disse nesta segunda-feira 
(29) que o projeto de reforma 
do Imposto de Renda não de- 
ve ser apreciado pela Casa nes- 
teano, De acordo como sena- 
dor, a tendência é que o texto 
seja votado apenas em 2022. 
Ao participar de evento pro- 

movido pela Federação do Co- 
mércio do Paraná, Pacheco 
ainda afirmou que a manobra 
encontrada para a PEC (pro- 
posta de emenda à Constitu- 
ição) do Calote é a “solução 
possivel” para garantir recur: 
sos do novo programa social 

26 cr Tra 

a fFolhapress 

Ear E 

Dariel very 

do governo, o Auxílio Brasil, 
A intenção dele é votar o tex- 
to no plenário na quinta (2). 
“O projeto do Imposto de 

Renda está tramitando com 
osenador Angelo Coronelna 
Comissão de Assuntos Eco- 
nômicos, fazendo um deba- 
te próprio, mas não deve ser 
apreciado neste ano. Fica pa- 
ra o ano que vem disse. 
Aprovada em setembro pe- 

la Câmara dos Deputados, a 
proposta de reforma do IRera 
considerada pelo governo co- 
motuma aposta para compen- 
sar os gastos do novo auxílio, 
Otexto, no entanto, não avan- 

couno Senado e é considera- 
do morto pelos senadores 
O próprio Angelo Coronel 

(PSD-BA), responsável pelo 
parecer, diz que a possibili- 
dade de aprová-lo neste uno 
é remota, 
A atual versão prevê, entre 

outras mudanças, o corte da 
aliquota-base de 15% para 8% 
do [RP] (o poverno queria re- 
dução para 12,5% em 2022 € 
10% em 2029), além de cor 
te da CSLL em até um ponto 
percentual (na maioria dos 
casos, cai para 8%). 
Apesar de defender queha- 

ja mais tempo para discutir a 
reforma, Pacheco afirmou que 
o projeto do novo Refis, de sus 
autoria, precisa ser aprovado 
“para ontem”. Ele informou 
que o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PR-AL), deve pau 

tá-lo nesta semana, 
“A reforma tributária é im- 

portante, nós temos senso 

de urgência nela, mas ela po- 
de ser refletida, O projeto do 
IR é a mesma coisa Mas o re- 
fis tem que ser para ontem, 
porque ele significa a vida e a 
morte de uma série de CNP]s 
no Brasil e a pente precisa ter 
esse senso de urgência, que 
o Senado teve, que a Câmara 
certamente tambem tem pa- 
ra podermos entregar isso ao 
setor produtivo brasileiro pa- 
ra salvarmos esses CNP]s, es- 
sas empresas, para que pos- 
sam gerar i lo que a gente 
espera que ela pere: arrecada: 
ção, riquezas, dividas e, sobre- 
tudo, empregos” completou, 

O novo Refis foi aprovado 
pelos senadores em agosto, À 
medida parcela dividas de de- 
vedores da União em 12 anos 
e perdoa juros e multas em 
até go%, 
Pacheco ainda saiu em de- 

fesa da PEC do Calote, que de- 
veservotada nesta terça (30) 
pela CAE (Comissão de Assun- 
tos Econômico), Ele fez criti- 
cas à Instituição Fiscal Inde- 
pendente, ligada ao Senado, 
ue tem apresentado estu- 
los contra a iniciativa. 
“Quando eu vejo a IFI, que 

é do Senado, fazer as criticas, 
respeito todas, mas também 
não apresentam solução. Co- 
mo a gente paga precatório, 
dentro do teto de gastos, com 

espaço fiscal para Bolsa Fami- 
lia? Eu quero umaresposta que 
seja convincente nisso, porque 
até agora eu não tive” 

E completou: “essa [solu- 
ção] que está consubstanci- 
ada na PEC é à solução que 
foi encontrada por todos os 
personagens envolvidos co- 
mo a bão possível. Por- 
tanto, essa solução dos pre- 
catórios, aprovada na comis- 
são de Constituição e Justiça, 
eulevarei imediatamente pa- 
raa pauta do Senado, acredi- 
to que na quinta-feira, após as 
sabatinas que nós teremos”, 
A PEC se tornou a principal 

saida encontrada pelo pover- 
no para bancar o novo progra 
ma social. 

PROTESTO NA FARIA 
LIMA TEM CARTAZES 
'NAUFRAGUEDES' 

Um grande cartaz de 
4 metros de altura por 
T metros de comprimento 
(foto) foi colado na 
avenida Faria Lima, coração 
financeiro de São Paulo, 
com à expressão 
“NaufraGuedes” ladeada 
pelas imagens do ministro 
da Economia, Paulo 
Guedes, e do presidente 
Jair Bolsonaro (sem 
partido). À ação é de um 
pequeno grupo de designers 
e comunicadores que 
assume já ter feito outras 
intervenções na cidade e 
que se diz apartidário e 
sem relação com nenhum 
movimento social específico 
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PAINEL S.A. 

Aposta verde 

Ricardo Balthazar (interino) 
pálnelsadegrupofoiha cam ho 

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE) planeja criar uma certificação para estimular 
a produção de hidrogênio verde no Brasil, garantindo 
que a eletricidade usada no processo tenha origem em 
fontes de energia limpas. Produzido a partir da água 
por meio de um processo térmico, o hidrogênio pode 
ser usado na indústria e até para abastecer veículos. 
É uma das apostas para reduzir as emissões de car 
bono e conter o aumento da temperatura do planeta. 

TERCEIRA MARGEM Compa- 
nhias de energia estão pes 
quisando úreas no Nordeste é 
no Rio de Janeiro para inves: 
tirnaprodução de hidrogênio, 
aproveitando a presença de 
- ii 
e usinas hidrelétricas para 

desenvolver seus projetos, 

CONCENTRAÇÃO Doze empre- 
sas assinaram memorandos 
de entendimento para criação 
de um polo de produção de hi- 
ro ênio verde no Ceará, per 

Porto do Pecém. O pri- 
Era feto deve ser entre- 
gue pela EDP no fim de 2022. 
Us investimentos previstús so- 
mam US$ ao bilhões do ano, 

CERTIDÃO DE ORIGEM A CCEE 
diz que avaliará as futuras usi- 
nas € Seus processos para veri- 
ficarse o hidrogênio que pro- 
duzirem pode ser considerado 
verde. Para receber a classifi- 
cação, a produção precisa usar 
insumos com origem limpa, 
comoaen solare a cólica, 
gerada pela força dos ventos. 

CLAQUETE Aos B4anos de ida- 
de, o diretor de cinema fran- 
cês Claude Lelouch vai apos- 
tar em criptomoedas para cus- 
tearsuas próximas produções, 
Autor do clássico “Um Ho- 
mem, Uma Mulher”, Lelouch 
associou-se a uma de suas cin- 
co filhas para criar uma crip- 
tomoeda com essá finalida 

BATISMO À nova moeda está 
prevista para ser lançada em 
janeiro de 2022. Conforme o 
projeto de Sarah Lelouch, pro 

da produtora La DCF 
(La Diversité du Cinéma Fran- 
cais), amoeda será chamada 
de Le Lapin (“o coelho”) e te- 
rá valor unitário de 10 centa- 
vos de euros, cercade R$ c,67 

RISCA NO CHÃO O Departa- 
mento de justiça dos EUA 
fechou acordo com a rede 
de varejo Gap para encer: 
rar processos que investiga 
ram práticas discriminatori- 
as contra imigrantes que tra: 
balharam para à empresa, 
incluindo estrangeiros que 
viviam legalmente nos EUA, 

LIÇÃO DE CASA Como parte do 
acordo, a Gap terá que pagar 
multa e salânios atrasados pa- 
raex-funcionários prejudica- 
dos por suas políticas, além 
de investir em programas de 
treinamento e se submeter à 
monitoramento do governo. 

FICHA LIMPA A Serasa inter: 
mediou na semana passada 
muis de 3,4 milhões de acor 
dos com consumidores ina- 
dimplentes em seis capitais 
do pais. Foi a primeira vez que 
o Feirão Limpa Nome foi re- 
alizado pela companhia pre- 
sencialmente desde o início 
da pandemia do coronavirus. 

PEGAR OULARGAR Mais de cem 
empresas participaram do 
evento, incluindo bancos, fa- 
culdades particulares, finan- 
ceiras e lojas comerciais. Se- 
gundo a Serasa, foram ofere- 
cidos descontos equivalen- 
tesa R$ & bilhões para regu- 
larização de débitos duran- 
te os cinco dias do evento. 

SEGUNDA CHANCE (O) feirão 
continua até domingo (5) nos 
canais digitais da empresa e 
em 7.000 agências dos Cor 
retos parceiras. Nos postos 
da estatal, é cobrada uma ta- 
xade R$:,60 por consulta, Se- 
gundo a Serasa, o Brasil tinha 
mais de 63 milhões de pesso- 
as inadimplentes em outubro. 

FAÇAM FILA O banco Itaú re- 
pistrou recorde na procura 
por consórcios no terceiro 
trimestre deste ano. Os clien- 
tes que aderiram à modalida- 
de investiram R$ 5,4 bilhões 
em suas cotas, ae 111% SUI- 
peror so registrado no mes- 
mo período do ano passado. 

DE GRÃO EM GRÃO À receita 
acumulada pela instituição 
com consórcios neste ano 
até setembro atingiu R$ 14,4 
bilhões, 125% maior do que à 
obtida em igual periodo de 
2520. O número de cotas co- 
mercializadas no trimestre 
também cresceu, chegando 
a 59 milhões, segundo o Itaú. 

DEVAGAR O mercado de titu- 
los de capitalização, que atrai 
investidores com a oferta de 
prêmios em sorteios periódi- 
Cos, vê suas receitas cresce- 
rem abaixo da inflação neste 
ano, conforme dados da Fe- 
naCap, entidade que repre- 
senta 16 empresas do setor 

rage ini 
lhões de janeiro asetembro 

&% mais do tu no mesmo 
periodo do ano passado, As 
empresas associadas à enti- 
dade pagaram em média R$ 5 
milhões por dia em prêmi- 
os neste ano, mais do que os 
R$ 4 milhões do ano passado. 

vom Andressa Motter e Ana Paula Branco 

INDICADORES 

JUROS 
hos em tac md O Vinina Máxima 

ER E BO 

Chegue especial Empréstimo pessoal 
Fonte: 9recor-E 

CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA 
Competêntia novembro 

Autóramo, empregador e facultativo 
Walarmis RÉ LIDOOE 208 R$220,00 

Wlarmir E 432,5) 208 R$ 128627 

O amôname que prestar serwuçes so a 
pena fisicas fe não a pessozs jurídicas e o 

mtas o pedem certrtuir com 2IW scÉre o 
sa ano mine. Dons de cosa de baixa renda 
odem secoihersotre Sécdo pso raciona. 
cmazo para o facultabwo e 0 sutônoemo que 

reco-he gos conta própria venceu em S6.nou 

MEI (Micreempreendedor) 
Walormin. RÉIIDO Sm nisso 

Amcalarindo abquera 

ATÉ RÉ 1.1hô FA 

De R$ 1 100,00 285 22044 9% 
De R$ 126449285 130527 Er 
DeR$z365]2288243287 14% 
É prazo para reco mento das cominbuições 
Es empregado vence em 0 dez As aliquotas 
progressivas são apigadas sobre cada iza 
saanal que compõe osalano de contribuição 

IMPOSTO DE RENDA 

Em RÉ dliguuta, Desunia, 
ET e 4 em ng 

LISA isento 

De L991 99 À 
aid ZEZ6ES 75 AO 

De 282666 
atá 3.751,05 Já sua 

De 375105 md S SER GA mo 2, 636,31 

Roma de 4.564,68 O 27,5 E69,A 

EMPREGADOS DOMÉSTICOS 

Corsdetamédo pio ra capitále Grarde EP 

R$ L.25€ 32 falor em R$ 

Empregado 116,66 

Empregador 255,26 

E pra parao em rdo trabalhador 
domêsDre mente relé à guia 
pagamento da em rima a 
contilbusção de ER ao 15%, Em dao FETS. 
172% de multa reselsona do FGTS e DB 
de segura comtra acerte de infairo. 
A cortribuição 20 INES do demestico pode 
ser descontada de salário. Sobre o pe da 
Grande SF ax aliquotas do empregado são 
de 16% e SH Para sdário maos de 2,58 à 
19%, aplicadas sobre cada fam dosztina, 
me o teto do INSS 
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Dívida pública ficará 
acima de nível pré-Covid 
por ao menos dez anos 
Tesouro atribui perspectiva a juros mais altos e maior tempo de 
déficit nas contas públicas; PEC do Calote pode agravar cenário 

Fábio Pupo 

snasíuia O endividamento do 
ovemo vai se manter acima 

nível pré-Covid por ao me- 
nos mais dez anos, de acor 
do com projeções do Tesou- 
ro Nacional, 
A previsão é que a divida li- 

quida do setor público, que 
era de 54,6% do PIB em 2019, 
encerre 2021em 58,9%e con- 
tinue em elevação até chegar 
a 68,2% em 2070. 
A elevação gradativa é moti- 

vada por fatores como a pers- 
pectiva de juros mais altos e de 
um maior tempo de deficit nas 
contas públicas, o que deman- 
dará um esforço fiscal major 
caso se queira reduzir o endi- 
vicamento ao longo dos anos. 
O Ministério da Economia 

trabalhava com projeções in- 
ternas nos últimos meses que 
apontavam superávitno resul- 
tado do gaverno em 20273, mas 
a perspectiva de mais gastos 
(inclusive pela Aexibilização 
no pagamento dos precató- 
rios) vai adiar a volta dos re- 
sultados no azul. 
Agora, a previsão é de su 

peravit só em 2024 —com- 
pletando um ciclo de 12 anos 
de déficit. 
O ministro Paulo Guedes 

(Economia) entrou no pover- 
no defendendo um resultado 
positivo o quanto antes e che- 
goua pregar que poderia álcar- 
caro objetivo ainda em 2019,0 
primeiro ano de governo, À ta- 
refa não foi conctuida nem an- 
tes nem depois da pandemia. 
Agora, mais despesas es- 

tão previstas em decorrência 
da PEC (proposta de emen- 
da à Constituição) do Calote 
— que expande o teto de gas- 
tos. À proposta também es- 
tabelece um limite para 
gamento comiidncisõos jinici: 
ais contra o Estado (precató- 
rios) e joga o excedente para 
DS anos seguintes, COM à pos 
siildod de pagesenços & for 
ra do teto. 
A estratégia forma uma pos 

sivelhola de neve de passivos, 
ao mesmo tempo que abre es 
der novos 15 — im 

nandoo endividamento. 
A trajetória do endivida- 

mento é sensivel 20 resulta- 
do primário, às taxas de ju- 
ros e ão PIB, 
Deacordo como Tesouro, à 

evolução do indicador depen- 
de de farores como “a criação 
de um ambiente de estabilida- 
de macroeconômica que sus- 
tente o crescimento real do 
PIB, um balanço fiscal capaz 
de entregar superávits primá- 
rios e condições para a redu- 
ção das taxas de juros no mé- 
dio prazo”, 

O Tesouro diz queo patamar 
está acima de pares e emer 
gentes e cita que, em um ce- 
nário de piora nas condições 
econômicas, o esforço fiscal 
para a redução no grau neçes- 
sário seria até mesmo inviável, 
“Em um cenário de juros 

mais altos e de menor PIB, 
de forma estrutural, o esfor- 
ço fiscalneçessário para redu- 
zir a divida será significativo 
e, em algumas combinações, 
até mesmo inviável na a 
nitude necessária”, afirma a 
pasta em relatório. 

momento em que o mercado 
monitora o surgimento da va- 
riante de coronavirus ômi- 
cron, que desperta receios so- 
bre possiveis novas ondas de 
Covidea necessidade de mais 
rodadas de gastos públicos pa- 
ra conter um eventual recru- 
descimento da crise sanitária. 
Paulo Valle, secretário do Te- 

souro, afirma que ainda está 
muito cedo para falar sobre 

Superávit do governo em outubro é o terceiro maior para o mês 
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Em RE a* 

Sú 

54 

“HO 

46,9 

Resultado no acumulado de janeiro a outubro de cada aro 
Em RE a" 

Foi 
107,8 

0 = 

2012 

-800 — 

“EMO — 

+00 — 

28,1 

aut 2 

76,6 

2020 2021 

Divida liquida do setor público 
Em “ do PIB 

" O
 

 pesi
ciá 

58,3 

2018 

«55,4 

674 

EB,à 
62, qd Sao SS 

2020 2021 

Resultado do governo central 
Em % do PIE 

| 

Puipo:| 
[1 ; e 

ns 
r. 1,3 

É 6 
Em um cená- 

rio de juros 

mude altos 

e de menor 
PLE, de forma 
estrutasmal, a 
esforço fiscal 
necessário 
para reduzir 
a divida será 

Nacional 

em relatório 

2020 2021 
0,01 E 

os riscos da núva variante e 
que a equipe econômica de- 
pende de avaliações do Mi- 
nistério da Saúde sobre a ne- 
cessidade de atuar. 
Foi-lhe perguntado como o 

governo enfrentará uma even- 
tual nova onda e se a estra- 
tégia incluiria os chamados 
po extraordinários (fora 
o Orçamento tradicional e, 

portanto, do teto de gastos), 
Em resposta, ele defendeu a 

PEC do Calote —que foi apro- 
vada na Câmara e agora tra- 
mita no Senado— como um 
instrumento para abrir espa- 
co para mais gastos, inclusive 
para a Covid. Mas não descar 
tou cruso de créditos paid 
dinários a depender da 
dade da pandemia. 
“Quanto à nova onda da 

cepa da África do Sul, ainda 
está muito cedo e depende- 
mos da avaliação do Ministe- 
rio da Saúde, que vai nos atu- 
alizar sobre a necessidade de 
atuar” afirmou. “Mas, a prin- 
cipio, queria chamar à aten- 
ção [para o fato de) que esta- 
mos atuando fortemente na 
aprovação da PEC, que abre 
um espaço bastante significa- 
tivo para implementar o Au- 
xilio Brasil” disse. 

“A principio, nossa estraté- 

Projeção 

2080 

1,53 

2030 

Projeção 

*Cotos ate alizados pela nilação 

Forte: Tesourú hacibral 

gia está focada em aprovar à 
PEC, que vai nos dar uma mar 
gem de manobra inclusive se 
tiver piora nesse cenário. Por 
ora, não trabalhamos com ne- 
nhuma cutra alternativa. Mas 
isso vai depender da gravida- 
de ou não dessa onda” 
Enquanto isso, 0 governo 

central (que inclui Tesouro, 
Previdência e Banco Central) 
A iba superávit de R$28,41 

es em outubro, o terceiro 
maior da história para o mês 
(considerando dados atuali- 
zados pela inflação), O resul- 
tado representa uma reversão 
do déficit de R$ 3,4 bilhões re- 
gistrado um ano antes. 
O número veioacima dame- 

diana das expectativas da pes- 
quisa Prisma Fiscal, do Minis- 
tério da Economia, que indi- 
cava um superávit de R$ 10,1 
bilhões para o mês. 

De acordo como Tesouro, O 
resultado foi influenciado tan- 
to pela evolução daarrecada- 
ção como pelo melhor direci- 
onamento dos gastos ligados 
à crise da Covid-ag. 
No ano passado, o pais en- 

frentava o primeiro ano da 
pandemia, e 0 governo exe- 
cutava medidas com impac- 
to fiscal mais forte —como 
o audlio emergencial maior. 



FOLHA DE S.PAULO + + + TERÇA-FEIRA 30 DE NOVEMBRO DE 200 AS? 

FOLHAJOO 
LR 

o PROGRAMA 
= DE TREINAMENTO 

EM JORNALISMO 
DE CIÊNCIA 

TURMA 
FORMADA 

Acácio Moroes, Camille Bropp Cardoso, Isabela , 
28, doulor em químico, i 39, jomalisto, 20, estudante de jornalismo e técnico 

Barra Mansa /R] Rio de Joneiro/R] Curifiba/PR em meio ambiente, Belo Horizonte/MG 

cs sé sá 
Foi inansformodor. Aj Limer jêncio ent Fun B : assim eu defino o i Pare além de lodo o aprendizado 
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hebilickados ques podiam conhecimentos vobosos dm recessdrias conhecimento cus um jormelisão dem ciências. É maravilhoso aprender 

ma ajudar como pesquisador sobra ciência e sede. demora anos pera acumular. com pessoas tão quealiicades 

Laura Tissot, Luany Galdeano, Marcelo Lima Loreto, 
30, jornalista graduada 21, poriéi dna jomclismo 37, bidlogo e doutor em história 

Si Dido Notal/BN no UERI, aii cida da ciência pela UFR), Nova York/EUA 

rn ala er ocamuilinçião PP Est 7º ÇA 
estão no mosmo mão, jornaÉsios consagrados, conhacer 

Ninguém sai como entrou grondes nomes da ciáncio d lar 
depois que foi hainado o experiência de ser mapórior 

na Folha, no maior jomal do pais. 
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Natalie Vanz Bettoni, Ricardo A. Santos, Stephanie Suarez, 
22, jomolisto e estudonte 21, graduendo em biologic, 28, médico e mestrando 
de pscologia, Curifiba/PR São Poulo/SP na Fiocruz, Rio de Joneiro/R] 

bd o dd 

O programa mudou intalmente minho Foi decisivo para lapidar minhas Um intensivo de aprendizados. 
visão sobre o jornalismo. Ajudou O hotbbilickades em comunicoção De judiciakzação da saúde o 

construir um olhor criico sobre ciêncio científica. Trvemos um gronde leque genática, passando por aulas sobre 
é saúda no Brosll, calm de her abordo de discussões relevantes, polestrantes escrito o processo de produção 

possibilidades inirmargincienis fentásticos e o habalho desenvolvido jornalista, live contado com grande 
de cesreira com os Irainaes. divorsidade di demo. 

29, economista e estucanhe 21, Iispuia de e 22, estudante de jomolismo, 
de jornalismo, São Paulo/SP ri door Brosilio/DF 
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prsioinaa, prá melhores, justos é de qualidade, nessa jornoder 
1S E) 

NUNCA, COMO NESTA PANDEMIA, se você quer ser jornalista de saúde/ciência 
A INFORMAÇÃO CIENTÍFICA ou divulgador científico, o programa de 
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obal deve driblar 
ômicron, afirmam analistas 
Avaliação é que adaptação a restrições e vacinas restringiriam queda na atividade 

Chris Giles 

Lonpees Os economistas, de 
modo geral, esperam que à 
economia mundial supere 
com relativa Facilidade qual: 
quer nova onda de infecções 
pH JF COTIA TL Coisa adas pela 

variante Ormicron, mesmo que 
aversão mais recente do virus 
tenha nublado o panorama 
ECONÔMICO COM INCErTezas. 
Uma razão central para sua 

avaliação inicial relativamen- 
te otimista é a capacidade ca- 
davez mais maior das econo- 
mias de se adaptar às restri- 
ções anteriores impostas pe- 
la Covid-19, juntamente com 
os programas de vacinação. 
Qualquer nova onda do vi- 

cus, portanto, também dih- 
ciimente conteria 0 aumen- 
to da inflação, afirmam eco- 
nomistas, embora levantem 
dúvidas entre os banqueiros 
centrais sobre a conveniência 
de restringir a política mone- 
biria o quanto antes 

Dentre a grande varieda- 
de de analistas que publica- 
ram notas e previsões na ma- 
nhã desta segunda-feira (29) 
—tossem de bancos de inves- 
timento ou consultorias—, 
todos enfatizaram a incerte- 
za perada pela capacidade da 
variante ômicron de escapar 
das vacinas existentes, causar 
doenças graves e se espalhar 

mais rapidamente do que a 
variante delta. 
Ao mesmo tempo, porém, 

poucos pensaram que houves- 
se necessidade de rasgar suas 
projeções econômicas atuais. 

“ul Donovan, economis- 
ta-chefe do UBS Global We- 
ath Management, disse que 
viagens e turismo podem sei 
duramente atingidos em al- 
guns lugares, mas essa peral- 
mente é uma pequena parte 
a atividade econômica total. 

É “improvável que ja varian- 
te Gmicron/ mude anarrativa 
econômica mais ampla nesta 
fase”, acrescentou ele, 
Holger Schmieding, ecoro- 

mista-chete do Banco Beren- 
berp, disse: “De onda em on- 
da, o dano econômico dimi- 
nutu”. Ele indicou o contraste 
entre a primeira e à segunda 
ondas europeias de Covid-1g: 
eneuanto a primeira eliminou 
15% da atividade econômica 
na zona do euro no segundo 
trimestre de 2020, a adaptação 
geral para viver com o vírus 
pr a uma queda de apenas 
og” no PIR na segunda onda 
mais severa, no início de 2021. 
Além disso, mesmo que a va- 

riante ômicron tenha maior 
resistência às vacinas atuais, 
a visão que prevalece é que à 
inoculação contra elaajudará a 
reduzir impacto econômico. 
“O mundo desenvolvido ago- 

rapode contar com altas taxas 
de vacinação, aumentou sua 
capacidade de desenvolver e 
produzir vacinas e mostrou 
que pode ajustar os padrões 
de trabalho com bastante fle- 
xibiidade e se adaptar de ma 
neira mais geral” disse Daniele 
Antonucci economista-chefe 

do Quintetr Private Bank 
A maioria dos economistas 

acredita que qualquer desace- 
leração na atividade económi- 
ca também dificilmente con- 
terá o recente aumento da in- 
Ração, especialmente em bens 
em quea demanda superou a 
oferta global, que foi dilacera- 
da por interrupções. 

Neil Shearing, economista- 
chefe da Capital Economies, 
disse; “Um aumento relácio- 
nado ao virus nos gastos com 
bens, ou fechamentos de por 
tus, exacerbaria as tensões de 
oferta existentes e adiciona- 
FLa pressão ascende nie a ii 

Mação dos bens” 
“Não está claró se [a variante 

Omicron) é desinflacionária”, 
disse Jordan Rochester, estra- 
tegista de câmbio da Nomura 
em Londres. 
Embora reconhecendo que 

hã uma enorme incerteza, 
os economistas do Goldman 
Sachs produziram quatro ce- 
nários possíveis para qualquer 
onda ômicron que se aprood- 
me, incluindo um que é um 

[+ 
Variante pode 
JUIMerntar 

incerteza sobre 
inflação, diz 
Powell, do Fed 
O presidente do banco 

central americano 

considera que O 

aumento de casos de 

Covide o surgimento da 
ômicron represertam 
nscos de queda 
para Emprego e a 
atividade econômica E 
aumentam a incerteza 
sobre a inflação. 
Jerome Powell acredita 
ainda que “os fatores 
gue impulsionam a 

inflação pata cima 
vão persistir no ano 
que ver”, segurdo 
discurso que dará nesta 
terça (30) no Serado 
é que to publicado 

nesta segunda 
(49) “Uma maior 
preocupação como 
virus poderia reduzir a 
vontade de trabalhar 

presencialmente, O 
que frearia O avarço do 
mercado de trabalho 
e intensificania 05 
problemas na cadeia 
de abastecimento”, 
afirmou o presidente 
do Federal Reserve 

alar prin fal Si Ed nv Vai 

LE se mostra não mais conta- 

glosa do que a Delta. 
Seu principal cenário me- 

gativo sugeria que haveria 
apenas um pequeno impac- 
to econômico do virus em 
2222, porque o impacto de ca- 
da bloqueio subsequente no 
passado havia sido mais fra- 
co. Essas restrições reduziri- 
amo crescimento global stg- 
nificativamente no primeiro 
trimestre, até que chegassem 
novas vacinas, trazendo uma 
recuperação robusta. 
Ao longo do ano como um 

todo, Daan Struyven, econo- 
mista global sénior da Gold- 
man Sachs, disse que O cres- 
cimento global cairia de 4,6% 
em 2022 para 4,2% No untar- 

to, haveria um aumento cor 
respondente no crescimento 
de 3027 à medida quea recupe- 
ração se firmasse nóvamente, 
Em seu cenário mais seve- 

ro, a gravidade da doença e a 
imunidade contra hospitali- 
zações são substancialmen- 
te piores do que para a vari 
ante delta. Mas, acrescentou 
Struyven, há também um ce- 
nário positivo em que a gra- 
vidade da infecção é menor 
e a economia global pode “se 
normalizar”. 
A incerteza deve encorajar 

os bancos centrais, particu- 
larmente o Federal Reserve e 
o Banco da Inglaterra (banco 
central britânico), a parar é 
esperar um pouco mais antes 
de decidir seapertarão a poli 
tica monetária, seja reduzin- 
do a desaceleração das cormn- 
pras de ativos nos EUA, seja 
atrasando o aumento das ta- 
xas de juros no Reino Umido. 
Em nota na sexta (26), 08 

economistas europeus do Citi 
escreveram que à nova incer 
teza seria “um grande alerta” 
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“o caminho da recuperação tal- 

vez não seja tão simples quan- 
to se persava originalmente” 
Tuadução de Luis Roberto M Gorçabras 

Bolsa de SP recupera 
parte das perdas de 
sexta e sobe 0,6% 

Lucas Bombana 

são pauto Sustentado por 
ações de exportadoras de 
commodities, a Bolsa fechou 
o primeiro pregão da semana 
em alta de 0,58%, 008 102.814 
pu NOS, se recuperando parci- 

mente do tombo de 3,4% na 
sessão passada causado pelas 
incertezas trazidas pela nova 
variante ômicran da Covid-19. 
O Ibovespa, principal indi- 

ce deações do mercado local, 
caminhava para marcar valo- 
rização acima de rbnesta se- 
gunda (29), emlinhacom are- 
cuperação observada no mer- 
cado americano, mas perdeu 
força pouco antes do fecha- 
mento, na esteira de declara- 
cóesvindas de Brasiliaacerca 
da política fiscal do governo. 
Contribuiu para o movi- 

mento de retomada nos pre- 
ços dos ativos declarações do 

presidente dos EUA, Joe Bi- 
den, a respeito da nova van- 
ante do coronavirus. Segundo 
ele, a ômicron é motivo de pre- 
ocupação, mas não de pânico, 

Nas Bolsas americanas, odia 
foi de ganhos pará as ações 
— o S&P soo fechou em alta 
de 1,3%, enquanto o Nasday 
subiu 1,8% e o Dow jones te- 
ve apreciação de 0,7%. 

O dólar comercial subiu 
5,32%, para R$ 5,6130. 

Opera dor na Bolsa de Valores de Nova York, cujo indice Dow Jones se recuperou parcialmente da queda de 2,5% na sexta (26) com uma alta de 0,7% nesta segunda (29) spencer Piset Getty images /AFP 

Falta de pagamento de perícias no INSS paralisa processos 
Crlatlane Gercinaá 

shorauLo Uma trava legal es- 
tá fazendo com que segura- 
dos do INSS (Instituto Naci- 
onal do Seguro Social) que 
buscaram a Justiça para con- 
seguir beneficios por incapa- 
cidade, como auxilio-doença 
ou aposentadoria por invali- 
dez, sigam sem resposta pa- 
ra seus pedidos. Omotivo é a 
falta de pagamento das peri- 
cias médicas judiciais, O que 
mantém processos suspen- 
sos em todo o pais. 
De acordo com a lei 19.876, 

de 2079, 0 pagamento das peri- 
cias médicas judiciais em pro- 
cessos de beneficios por in- 
capacidade nos quais o INSS 
é parte deveria ser feito pelo 
Executivo por até dois anos, 
ouseja, atéz021 O prazo ven- 
ceu em setembro e, desde en- 

tão, não está ocorrendo paga- 
mento dos médicos para que 
exames periciais sejam feitos. 

Procurados, INSS e Ministe- 
no da Economia não respon- 
deram até a publicação desta 
reportagem. 
A perítia é necessária pa- 

ra determinar à incapacida- 
de do segurado para o traba- 
lho, seja ela temporária, seja 
permanente, 
Nos casos de auxiho-doen- 

ca previdenciário e de apo- 
sentadoria por invalidez, o 
exame é feito na Justiça Fe- 
deral Já nos casos em que 0 
beneficio é considerado aci- 
dentário, Ou seja, provenien- 
te de acidente ou doença do 
trabalho, a ação corre na jus- 
tiça Estadual. Desde 23 de se- 
tembro, não hã liberação de 
verba em nenhuma das esfe- 
ras judiciais. 

Segundo Adriane Braman- 
te, presidente do IBDP (Insti- 
tuto Brasileiro de Direito Pre- 
videnciário), como não hã or 
camento, 05 juízes estão so- 
brestando as perícias, despe- 
ra de uma solução pára o ca- 
so. “A Justiça Federal não tem 
dinheiro para pagar, pois não 
hcou definido de onde vai sair 
esse dinheiro. As perícias es- 
tão paradas, aguardando uma 
decisão”, diz ela. 
A advogada Lais dos Samos, 

do escritório Patricia Santos 
Advocacia, afirma que hã ca- 
sos nos quais os peritos es- 
tão fazendo os exames, mes- 
mo sem previsão de receber, 
com a certeza de que terão o 
pagamento assim que a situa- 
cão for resohida. “Como hã es- 
sa brecha da lei, à Justiça es- 
táindo por dois caminhos, ou 
os processos estão sendo sus- 

pensos, ou há casos em que à 
perícia segue sendo feira mes- 
mo sem um prazo real de re- 
cebimento” 
O presidente do leprev (Ins- 

tituto Brasileiro de Direito Pre- 
videnciário), Roberto de Car 
valho Santos, diz que há ain- 
da casos de segurados que, 
quando podem, pagam a pró- 
pria perícia, mas 15S0'€ raro, já 
que a maioria que busca a Jus- 
tiça está sem trabalho e sem 
renda e O exame custa entre 
R$ 3c0e R$370. 
O secretário do Tesouro, 

Paulo Valle, afirmou que, se 
houver demanda para 0 paga- 
mento de perícias. o governo 
vai analisar e ajustar “Dentro 
da programação orçamentá- 
ria, existe um espaço de cre- 
dito adicional para despesas 
com Previdência em geral” 
Colsbaróu Erasiba 

Novo presidente quer 
acabar com fila de 
espera até julho 

Thiago Resende 

BrasíLiA O novo presidente 
do INSS, José Carlos Oliveira, 
traçou um plano para tentar 
acabar com a fila de espera 
por beneficios da Previden- 
cia até julho de 2022. Oliveira 
trabalhou desde abril com o 
antecessor, Leonardo Rolim, 
nas medidas para solucionar 
o problema. 
A estratégia é ampliar a aná- 

lise automática dos pedidos 
de aposentadorias —sem a 
necessidade de aval de um 
servidor. 

Outro item do plano é acele- 

rar a avaliação das condições 
sociais e fisicas de quem pede 
o BPC (beneficio assistencial 
para idosós de babra renda e 
pessoas cum deficiência). O 
plano é que a análise do per- 
flsocial também seja feita re- 
motamente. 

Hoje, oINSStem cerca de 1,8 
milhão de processos a serem 
analisados, sendo que 5co mil 
são requerimentos de BPC. 
O prazo para análise desses 

pedidos é de 45 dias Dovolu- 
me total, certa de 900 mil es- 
tão dentro desse prazõea ou- 
trametade está comatraso su- 
perior a esse periodo. 
Ogoverno afirma que cerca 

de 900 mil processos é a mê- 
dia mensal de entrada de re- 
querimentos. Portanto, ze- 
rar à fila significa ter qoc mil 
pedidos a serem analisados 
— dentro do prazo. 
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Frango puxa alta de 
até 2/% nos preços 
da cesta de Natal 
Valorização das commodities e do dolar e pressão de 
custo no campo encarecem produtos tradicionais da data 

Leonardo Vieceli 

BDDEJAMEBRO Em umcenirio 

marcado pela inflação alta, a 
ceia de Natal deve ficar mais 
cara para as famílias brasilei- 
ras em 2021 Carnes de iran- 
go é bovina, ovos, pães, ba- 
calhau e vinhos fazem parte 
da lista de produtos relacio- 
nados à data festiva que re- 
gistraram aumento de pre- 
cos no periodo de 12 meses. 
O avanço dos itens no acu- 

mulado vai até à faixa dos 
27%, aponta levantamento 
do economista Matheus Pe- 
canha, do FGV Ibre (Institu- 
to Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas) 
O pesquisador selecionou 

dez produtos, cuja variação 
de preços consta no IPC-so 
(Incice de Preços ao Consu- 
midorio), O indicador é cal- 
culado pelo FGV [bre em se- 
te capitais —Belo Horizonte, 
Brasília, Porto Alegre, Reci- 
fe, Rio, São Paulo e Salvador 
No acumulado de 12 me- 

ses, entre dezembro de 2020 
e novembro de 2021, 0 fran- 
go inteiro é o item da ceia de 
Natal que mais subiu. O item 
avançou 27,34%, seguido pelo 
aumento dos ovos (20,05%). 
Conforme Peçanha, o or 

te avanço dos preços reflete 

Ceia de Natal mais cara 
vVanaçho dos preços nó dcumulado de 12 meses (dez. dO a nov di 

* 

Em s 

Frango inteiro 

Evos 

Carnes bovinas 

AZEITE 

Pães de outros tipos 

Bacalhau ERR 755 

vinhos DR 7,77 

Lombo suíno E 6,46 
Fúmbê Bévar tamento 
La ia lx amem lah 

Pernil sulno E 3 dá ear smp 
d Mantess Beçánica, de 

E Í ELv here, d parti de 

arros E | «4,25 dades do IPÉIO 

uma combinação de ingredi- 
entes, que vai desde a deman 
da aquecida no mercado ir 
ternacional por proteina ani- 
malaté a pressão de custos pa- 
ra os produtores no campo 

Rações, por exemplo, fizem 
parte dos insumos usados na 
criação de frangos e na prod 
cão de ovos. Durante a pan- 
demia, o item fui pressionado 
pela valorização da soja e do 
milho no mercado externo: 

Essas commodities subi- 
ram com o dólar mais alto e 
a demanda aquecida. Tam: 

bém houve impacto da seca 
e do registro de geadas no pa- 
is, que causaram perdas em 
parte das lavouras. 

“Os preços para o consumi- 
dor refletem uma soma de fa- 
tores. Houve problemas cli- 
máticos, impacto da taxa de 
câmbio, além dos custos lo- 
gisticos maiores com à alta 
dodleo diesel, por exemplo” 
Apús frango e ovos, à mai- 

or alta entre os produtos as- 
sociados à ceia de Natal foi 
registrada pelas carnes bo- 
vanas: 14,644 

A demanda aquecida no 
mercado MTE Prao di pal Lam 

bém incentivou exportações 
durante a pandemia, elevan- 
do os preços dentro do pais 

Essa pressão, contudo, fr 
cou menor após os embar 
ques para à China serem sus- 
pensos em setembro, quan- 
do houve registro da suspei- 
ta de dois casos atípicos de 
vaca louca no Brasil. 
Em 12 meses, à inflação da 

cela de Natal também é im- 
pactada pela elevação dos 
preços de azeite (13,69%) 
pães de outros tipos (11,12%), 
bacalhau (7,98%), vinhos 
(272%), lombo suíno (6,48%) 

e pernil suíno (3,44%), segun 

do os dados do IPC-sc 
Diante da escalada inflacio 

nária, a substituição de itens 
da data festiva virou uma ta 
refa mais complicada neste 
ano, avalia Peçanha 
O único dos dez produtos 

da lista elaborada pelo pes- 
quisador que registrou que- 
da em 12 meses toi o arroz 
(4,459) 
Segundo o economista, à 

redução ocorreu após dis- 
parada no ano passado e, em 
parte, está relacionada à me- 
lhores condições de safra no 
Sul do país, 

O presidente da Asserj (As: 
sociação de Supermercados 
do Estado do Rio de fanei- 
ro), Fábio Queiróz, também 

diz que o cenário para o Na- 
tal é de preços pressionados, 

“A gente precisa entender 
que parte dos produtos, Co 
mo bacalhau e vinhos, é im 
portada. Há o impacto da al- 
ta do dólar. Vai ser um Natal 
depreços pressionados”, diz. 

“Para 6 ano que vem, a gen- 
te espera uma estabilização 
dos preços ou até uma baixa. 
Aimilação não é boa para nin- 
guém. A gente vive de vender 
emvolume, não de vender ca- 
ro, Cada centavo faz diferen- 
ca”, completa, 
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o ambiental 
Conhecido como a inflação 
dos alugueis, o indice 
calculado pela FGV subiu 
01,02% neste mes, sob 
influência principalmente 
da queda nos preços de 
produtos no atacado, O que 
ajudou a conter o efeito 
Da alta nos combustiveis 
como diesel e gasólina 
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Variante ômicron poderá trazer novos 
custos à produção no setor do agronegócio 

Após uma sexta-feira (26) 
conturbada no mercado de 
commodities, devido ânova 
variante Ômicron, o merca- 
do voltou a desacelerar nes- 
ta segunda-feira (29). 

Classificada como preocu- 
pante pela OMS do ingrid 
ão Mundial da Saúde), aln- 
anão sesabe como essa no- 

va variante vai afetar à popu- 
lação e a economia, 
Para O agronegócio, ca- 

so realmente ela tenha um 
avanço rápido pelo mundo, 
será bastante preocupante, 

não pela demanda, mas pelo 
efeito provocado na produ- 
ção, na logistica e na infra- 
estrutura dos países. 

O agronegócio não terá pro- 

blama de demanda, uma vez 
que os paises vão continuar 
buscando segurança alimen- 
tar, fazendo compras é mar- 
tendo estoques de alimentos. 

Se ela trowxeér um risco po- 
tencial para a recuperação 
econômica, o agronegócio 
terá, mais uma vez, dificul- 
dades na reposição sos ral 
nas e equipamentos e no for 
necimento de insumos, como 
agroquimicos e fertilizantes, 

Nesse caso, à pressão virá 
por meio de novos custos de 
produção, que já estão bas- 
tante acelerados neste ano. 

Os principais importadores 
de commodities são também 
grandes fornecedores de insu- 
mos, um setor no qual o Bra- 

sil é altamente dependente. 
Até a terceira semana deste 
mês, o Brasil havia importado 
um recorde de 36,8 milhões 
de toneladas de fertilizantes, 
com gastos de US$ 12,6 hilhões. 
Disrupção desse setor em 

algumas regiões, devido 3 
pandemia e a questões ener 
géticas e geopoóliticas, ele- 
vouos preços de alguns des: 
ses insumos para às maiores 
patamares em uma década, 
Entre os principias forne- 

cedores do Brasil, alguns pa- 
ises foram afetados por essas 
questões, À Rússia, com 77 
milhões de toneladas, lidera 
cvolume ofertado, vindo a se- 
guir à China, com 5 milhões, 
eo Canadá, com 3,4 milhões. 

Mauro Zafalon 
muuro ra falondgiuoL com br 

Belarus, que sofre sanções 
da União Europeia e dos Esta- 
dos Unidos, tambémestánes- 
sa lista e mandou 1,96 milhão 
de toneladas de fertilizantes 
para o Brasil neste ano. 
Um eventual agravamen- 

to da pandemia no mundo 
vai elevar, ainda, os pastos 
com os agrotóxicos. Neste 
ano, as importações já so- 
mam 16 gr to ear com 
gastos de US$ 2,81 bilhões. 
Os principais fornecedo- 

res desses agroquimicos pa: 
ra o Brasil estiveram no olho 
do furação durante a pande- 
mia e tiveram dificuldades 
nas entregas. 

Entre as principais regiões 
fornecedoras estiveram a Ásia, 
com 172 mil toneladas, e à 
América do Sul, com 69 mil 
A América do Norte é a Euro- 
pa forneceram 28 mil e 25 mil 
toneladas, respectivamente. 
Os principais paises expor 

tadores de alimentos, coro 
Brasil e Estados Unidos, não 
tiveram grandes dificulda- 
des nas exportações. Am- 
bos estão atingindo pata- 
mares recordes no comércio 

mundial de agronegócio. 
Mas os Estados Unidos ain- 

da continuam com problemas 
localizados no escoamento de 
grãos por alguns portos, devi- 
do à pandemia. À concorrén- 
cia dos navios de contêineres 
é grande, dificultando o es 
coamento de grãos, segundo 
Daniele Siqueira, da AgRural, 
Com isso, O Brasil tem avan- 
qado nas exportações de so 
ja, apesar de este periodo do 
ano ser a janela ideal de ven- 
das externas dos Estados Uni- 
dos, devido ao final de safra. 
O Brasilexportou & milhões 

de toneladas da oleaginosa em 
setembro e outubro, é as ven- 
das das três primeiras sema- 
nas deste mês já superaram 
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em 125% as de igual periodo 
de novembro de 2040, 
A saida de milho também 

está aquecida, mesmo com a 
quebra de 20 milhões de to- 
neladas na produção brasi- 
leira. Neste mês, o pais deve- 
rá atingir vendas externas de 
2,7 milhões do cereal. 
Mesmo com alguns perio- 

dos de dificuldades de de- 
sembarque nos portos de 
destinos, as exportações 
brasileiras e norte-ameri- 
canas do agronegócio atin- 
giram patamares recordes 
nesses dois anos. Em aca, O 
Brasil deverá atingir a mar 
ca histórica de US$ 120 bi- 
lhões de receitas no setor, 

Já us norte-americanos, 
após registrarem US$ 177 bi- 
lhões no ano civilacao /21, de- 
verão chegar a US$ 197 bilhões 
no periodo 2021/22, segundo o 
Usda (Departamento de Agri- 
cultura dos Estados Unidos). 

Mistura de biodiesel vai cair para conter preços 
Percentual obrigatório no diesel em 2022 será mantido nos 10% vigentes hoje, em vez de subir para 14%, como previsto 

Nicola Pamplona 

RODE JANEIRO O governo deci- 
diu alterar o percentual obri- 
gatório de mistura de bio- 
diesel ao diesel de petróleo 
em 2222, sob o argumento de 
que a medida protege os inte- 
resses do consumidor ão con- 
ter aalta do preço do combus- 
tível nas bombas. 
Em comunicado divulga- 

do nesta segunda-feira (29), 
o CNPE (Conselho Nacional 
de Política Energética) in- 
formou que o percentual 
obrigatório ficará em 10%, 
mesmo patamar vigente por 
um terço deste ano, mas me: 
nor do que os 14% previstos 

originalmente. 
Segundo o conselho, a de- 

cisão “coaduna-se com os in- 
teresses da sociedade, conci- 
liando medidas paraa conten- 
ção do preço do diesel coma 
manutenção da Politica Naci- 
onal de Biocombustíveis, con- 
ferindo previsibilidade, trans- 
arência, segurança jurídica 
E eguibhria ao setor” 
Com a desvalorização do re- 

al e o aumento das cotações 
internacionais da soja, o pre- 
ço do biodiesel disparou nos 
últimos anos. No leilão mais 
recente da ANP (Agência Na- 
cional do Petróleo, Gás e Bio- 
combustiveis), em outubro, o 
litro do produto foi vendido, 
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em média, a R$ 5,907. 
O valor é 4,4% superior no 

verificado no leilão anterior 
realizado dois meses antes, E 
bem superior aos R$ 3.34 Co- 
brados pela Petrobras pelo li- 
tro de diesel de petróleo nas 
suas refinarias. 
A mistura vendida nos asrA 

tos deveria ter, em 2021 
de biodiesel e 87% de dede 
de petróleo, Com a escalada 
do preço do biocombustível, 
porém, o governo já alterou 
esse percentual algumas ve: 
zes. Atualmente, está valen- 
do o percentual de 10%. 
OCNPE defende que um dos 
princípios da Política Energéti- 
ca Nacional é “proteger os inte- 

resses do consumidor quanto 
o eço, à qualicade e à ofer 

produtos” O conselho é 
forrado por integrantes dos 
ministérios de Minas e Ener 
pia, Economia, Agricultura e 
Meio Ambiente, entre outros. 
A decisão de haixar o per 

centual era defendida pela 
Economia, com resistências 
no Ministério da Agricultura. 
O setor de combustiveis apoia 
o percentual menor, alegan- 
do que hã problemas de qua- 
lidade no produto oferecido, 
A escalada do preço do 

diesel é um foco de tensão 
entre o governo Jair Bolsona- 
ro e os caminhoneiros, im- 
portante base de apolo elei- 
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torul do presidente. Duran- 
te o ano, à categoria realizou 
diversas manifestações, mas 
nenhuma com o tamanho 
da greve que paralisou o pa- 
is em 2018, 

Por outro lado, as frequen- 
tes mudanças no teor do die- 
selsão alvo de insatisfação do 

NEgÓCIo COM O POVETNO. 

o os últimos dias, o forte 
pressão da Frente Parlamen- 
tar do Biodiesel para tentar 
evitar o corte no percentual, 
Os produtores defendem-se 

das criticas sobre a qualidade 
e citam estudo do Cepea (Cen 
tro de Estudos Avançados em 
Econúmia Aplicada), com ba- 
se nos números da Pnad Con 
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tínua do IBGE, que indica que 
a redução da mistura já teve 
efeitos no mercado de traba- 
lho do setor, 
Usegmento agroindustrial 

de óleos e gorduras, afirma o 
Cepea, teve uma redução de 
75% na população ocupada 
no segundo trimestre deste 
ano, em relação do primeiro, 
A mudança ocorre às vês- 

peras da implantação de um 
novo rúndieio de comercia- 
lização de biodiesel no pais, 
que até este ano era feito em 
leilões organizados pela ANP 
Em 2042, O produto passa a ser 
negociado livremente entre 
distribuidoras de combusti- 
veis e produtores, 
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John Rodgerson, presidente da Azul numa surtos "O junto / Fo agem 

“Nossa proposta 
era melhor”, diz 
presidente da 
Azul sobre Latam 
Presidente da empresa vê briga 
judicial entre credores e a rival, que 
apresentou plano de recuperação 

Daniele Madureira 

BRASÍLIA Recuar para tomar 
impulso parece ser o novo 
mantrada Azul. Acompanhia 
aérea brasileira, comandada 
pelo americano John Rodger- 
son, viu frustrada sua tentati- 
va de fazer uma oferta hostil 
pela rival chilena Latam Air- 
lines. Em recuperação judi- 
a a Latam tinha até sex- 
ta-feira (26) para apresentar 
seu plano de recuperação ju- 
dicial ao Tribunal de Falên- 
cia dos Estados Unidos, em 
Nova York, 
A apresentação foi feita 

laltando menos de duas ho- 
ras pára encerrar o pri£o, 

Isso conferiu à Latam ex- 
clusividade na nepociação 
da sua dívida com os credo- 
res, que soma quase US$ 18 
bilhões (R$ 100 bilhões). A 
Latam aderiu à lei de falên- 
cia dos EUA (Chapter 1, es- 
pécie de recuperação judici- 
al) em maio de 2020, seguida 
dois meses depois pela sua 
controlada, a Latam Brasil. 

“Sea Latamnão tivesse en- 
tregado o seu plano no pra- 
£o, nossa proposta já estaria 
na mesa do juiz”, afirmou à 
Folha John Rodgerson, Em 
conjunto com um terço dos 
credores, encabeçados pelo 
banco de investimentos Mo- 
elis& Company, a Azul afir- 
ma ter feito uma proposta 
de US$ 5 bilhões (R$ 28 hi- 
lhões) pelo grupo chileno. 

já o plano proposto pela 
Latam envolve a injeção de 
USS 8219 bilhões (R$ 46 Ei- 
lhões) por meio de uma com- 
binação de capital novo, ti- 
tulos conversíveis e divida. 
“Nossa proposta eramelhor, 
eles vão sair ainda mais en- 
dividados”, aposta Rodger 
som, para quem o plano da 
rival beneficia muito os atu- 
ais acionistas, 
“Mas a lei americana dá 

preferência sos credores, 
não aos acionistas” afirma o 
presidente da Azul, que des- 
cartou, neste momento, ele- 
var a oferta pela rival. “Eles 
[Latam|) dizem ter apoio de 
71% dos credores, mas não 
é hem assim. Esses credo- 
res concordam em analisar 
o plano, apenas isso. Vai ha- 
ver uma grande briga judici- 
al envolvendo a Latam e os 
seus credores”, diz. 
AAzul, segundo ele, tentou 
levar a proposta de fusão di- 
retamente à administração 
da Latam, mas não foi rece- 
bida. “Permanecemos héis à 
tese de liderar a consolida- 
ção do mercado de aviação 
brasileiro”, diz Rodgerson. 
“Depois de março [quando 
vence O prazo para a apro- 
vação do plano pelos cre- 
dores|, voltamos a avaliar” 
Relatório do Goldman 

Sachs, assinado pelos ana- 

listas Bruno Amorim e João 
Frizo, divulgado nesta segur- 
ca (29) diz que a proposta da 
Azul previa à divisão do co- 

da nova companhia 
entrea empresa oscredores 
da Latam e os participantes 
do financiamento. Umgrupo 
independente de gestores as- 
sumuúria a empresa, confor- 
me o relatório. 

“A Azul esperava quea pro- 
e perasse cerca de USS 4 
ilhões em sinergias, como 

crescimento da sua rede e 4 
maior variedade de desti- 
nos”, diz o relatório, “A Azul 
afirmou que vai continuar se 
concentrando nas suas van- 

tagens competitivas é deve 
avaliar parcerias é o portuni- 
dades de consolidação no fu- 
turo”, segundo os analistas, 
“Embora reconheçamos 

que possa haver sinergias 
com a combinação propos- 
ta, notamos que a nova em- 
presa (Latam + Azul) dete- 
ria mais de 60% do merca- 
do interno brasileiro, por 
tanto, essa transação po- 
deria estar sujeita a exten- 
sos procedimentos do Cade 
[Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica] na andli- 
se da fusão e pode haver ris- 
cos de execução” afirmam, 

Para Rodperson, o Cade 
não seria um problema, “O 
Cade se importa com sobre- 
posa e eu não tenho so- 
reposição coma Latam”, diz 

o executivo, “Hoje, com as 
nossas rotas que envolvem 
17º destinos, haveria menos 
sobreposição do que houve 
com a Trip [comprada pela 
Com ja em 2012] e menos 
do que a Gol com a Webjet 
[operação de 20n)" diz ele. 

+ 
Menos Paris e 

mais Trancoso 
ajuda a economia, 
afirma executivo 
sobre 2022, Rodgerson 
acredita que o mercado 
deve permanecer volatil, 
por ser um ano eleitoral, 
A pandemia val fazer com 
que as empresas aéreas, 
incluindo a Azul, valonzem 
o turismo doméstico. “À 
melhor coisa que pode 
acontecer para 0 Brasil é 
que 0 pais feche fronteiras 
E OS que ricos gastem O 
seu dinheiro aqui” afirma. 
“Ter meros viajantes indo à 
Paris e mais gente visitando 
Trancoso ajuda a economia 
local diz. Quarto à variante 
ômicron, Rodperson acredita 
gue a solução Está no avanço 
da vacinação, “A África do 
Sul[orde a variante foi 
detectatia pela primeira 
vez] tem 23% da população 
vacirnada, enquanto o estado 
de São Paulo atingiu 100%" 
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NO EDITAL: 
TEM 1.3 = ador celerençiai 
ONDE SE Le 

Ficam substituídos DE anexos abavo relacionados pelos todos Tejerentes ao 
Lda 30 jarmponiveis no ade do DER), 
Anexo 11.2 — MODELO DE PLANILHA DE PREÇÕE UNITÁRIOS E TO- 
TAIS; 
Arego U.2.1t — MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PRE- 
COS UMITARIOS E TOTAIS; 
Anexo |ll3— MODELO DE CRONOGRAMA FISICO-FIMANCEIRO; 
Anexo [1.3.1— MODELO DE CRONDERAMA FINANCEIRO a 
Anexo WIl— PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA. 
Pesmanecem válidas e inafigradas es damas contções do Edita e seus 
Angnos 
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| ENFRESA TEM 

AM TERÇA-FEIRA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

| po PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 
AVISO DE LIGITAÇÃO 

Progão Eletrônico n.º 269/2021 - Proc. Adm, nº. 099/2021 
Objeto: FRogistro de Preços para a Coniriação de 

amprosa espociniizada na prosiação da SERVIÇOE DE BUFFET, 
com fomecimanto de produtos q mão do obra especializada, 
wnando atondor nos averios da Secretaria do Educação o demais 
Secretarina, pelo porlodo de 12 (doze) meses. Do Edital; O 
edital comploto poderá sor consultado e'ou obido n partir do da 

no anderaço e eirânico CRARiblcas, 
o 

br, ra aba serviços para SLa empresa, || es Temrr Inicio da sossão De 
disputa ce iançes: Dia 10/12/2021, às 10h00min. 

&aniara de Parnalba, 28 de novembro de 2021 
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PREFEITURA DE BOITUVA 
ANS DE LIMITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Hº BRDEM 
ÓRGÃO: Pretefiam da Gnfeva, EIMTAL: VIE! 
FARA, SERVIÇOS DE 

| LOGRADOURO PLELUCOS DA AREA URBANA 
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podarnd ser roficado na Prsisdvara de Boviava, Ro degia. de na dv. Fresidenia Domplisio 
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Sar, 2º 906 danse São Podia Chdcams dntorieta, CEF 13480-501, pacitadade Limera-o, ” E 
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He disjate de = nisios picados pata aucicria eins, pode Conaebeo Focal e pets Core maio ca fe 
em sua pondo ER * Rotina, ardor ca femme dis apreciação e ieiberação da demembíeia Geral 
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Batraasi, 24 de O Mendisamenhe, 
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RAS e Roc a a a 

RETF. À RARCIL CA Ç 
TOMADA DE PREÇOS Nº OURO! + PROCERRO Nº DM báiiz 

OBJETO COSTAMIAÇÃO DE EMPRESA EOFECIALTADA EM EMGENHARIA FERA EXECUÇÃO DAS 

DERESSERAÇOS CE RECAPEMMENTO DA FRIA JOSE D CARLO, (TRECHO EM TRE d RUA ATOR O 
MORETT E Ai CAPITÃO JOAO M DE MELO FRERE) PLA LS ÍNIA MENTE MU ICÍPIO 
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adpurm Leda Modrôsss Gavio, SIrdo O Coma o do sacou iba Arneiro Glvisa Sam bro mofbcada m 
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EMA me 25 da coeso da 2071. 

ALESSANDRO SALVE RA - Gaconiiro (li rnciz a da roraessêrado pa rar a 

g 

FREGÃO ELETRÔNICO Nº 16007 = PROCESÃO Fº DETERDiZI 
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TENO MORBONE JUNHO - Socrotnio dá Basta 
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ta O LD O O O sp a PC o Fi o Cl ES SD a | 

Maga Cara, it dd da ria Pad aa DT 

EENO MONRDMA JUNDDE - Guctuildo da acta 

COMME SÃO MNE PAL FERIRALENTE DE LHS IPAÇÃO . EMPL 
TOMADA DE PREÇOS MP bIST . PROCESSO Nº Mi ESTA 

CRETO COM TRSTEÇÃO CE EMPRESA ESPECISL LADA DE ENMDENHAR FARA à EXECLIÇÃO DAS DERA! 

BERPÇOS DE: PRE TÃO EA Rb MAMA DE FRALLA VALETOA| (PRECHO EMTRE É RUA ROCCARA 

LEVEDCRER BURCEZ E dx RC ER BESTUVOL! JUNIDE) PAROLE DAS VARBESE HESTE MBCPO 

EMFPREEA ER CEDDRA: FAS PT ENTAIÇÃO E COM SULTORRA LTDA, 

VSLDR GLOBM: RS BESSA, SO pacato 6 dia sol scans dai e EI UA O DAT CDE a 
Mogi das Choros, am Pude novembeo da 207] 

ERL WELSOM DE ANDRADE - Prosabarndo da CMPL 

DICA MM PLATE urina 

PREGÃO ELETRÔNICO Mº TEM - FROCESSO "15 SER EMF. 

CEETO-REGESTRO DE 5 PRA FORNEC MENTO DE ESUPUMENTOS DE PROTEÇÃO ADV 

OMLBSTÍPIO CE DGI DES CSUTES, por intormelcho do Socegtário Nurtopal da id caras Lebora. Domenico 

Os PÓRIRaadOS Quê DO Eri am prado. cnda so HH ºALESERMODSD DA SILVEIRA Secratário Woriina da 

Esráços Lrtardo” ita ALESSANDRO TA SEVERA Socriiado to récpaad cho vera nórdica Liana”. 

Nogidas Cruces, aro 25 de novembro do 2671 
ALESSANDRO DA ELVEIRA - Gecmtiso Marias! c& bn froesir; Lea Ut ara 

HOMOLOGAÇÃO 

FREGÃO ELETRÔNICO 4º 1053071 = PROCEESO Mº 17 T48CPB01 E AFEMSO 

OBJETO: ADLISIÇÃO DE MATERIAIS NETERNÁRICE - CAME EM AÇO MOX, Liv MA E MADURA DE 

TDEA, CORDA TAAMGPADA DE FOLÉSTEA ERFNE 

EMFSEGAE VEMEINIAE EVOLUÇÃO PET - COVERCO DE EDUPAMENTOS MÉDICOS E 

VETER MÁRIO EBEL à ATOS MEDCAMENTOS LTDA 

VALOR GLDES: RS DE LTICO perto d sos o à pa rÃa Mais) 

og des Cores, am [5 da mosamÉeo Ce MZ 

ZEMO HORRDME JUNSCE - Escratisio da Salta 

HiDaMO 

PREGÃO ELETRÓNDO Nº HBO! = PROCESSO &º 2] DPEIAIS E APENSOS 

DELE TOC AQUEIÇÃO DE MIELIÁRIO E UTENSÍLIDE HOSPITALARES EM GESM POTLIGI-DME TE. AFRO 

VTTRIK EN SGD, ESCADA, CAMAPIO FEDSEDO. ARMALRDO DAGANIZEDDR, CADEIRA DE PIIDAS). 

ENFRESAE VESCEDORAE: AMGELE COVERCIA E COSSALTORIA EM TECMOLOG/A EIRELE MATFAX 

DOVÉRCIO E GER ÇOE EREL GTARAL Pe CAL DO ERASO LTOÃO ER FIGO 

VALOR GLOBAL RS 8.752,38 Goo md, oo Cio à vindo 2 dois mada a iio & rosa Dariaris |. 

og des Crimes, am iZ da rosamées de 2071 
ZERO MORRDME JUNHOR - Exoroliídio da Esdea 
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Jack Dorsey anuncia saída 
o comando do Twitter 

Gestão do cofundador da rede social era alvo de questionamentos de acionistas 

TEL 

Paula Soprana 

sãopauLo Jack Dorsey cofun- 
dador do Twitter, anunciou 
nesta segunda-feira (29) que 
deixará a companhia após 16 
anos. Assume seu cargo Pa- 
rag Agrawal, chefe de tecno- 
logia da empresa. 
Há mais de um ano, investi- 

dores questionavam a gestão 
do empresário, que também 
preside a Square, sua empre- 
sa de pagamentos. Por volta 

das 13h (horário de Brasília), 
após a notícia ser divulgada, 
as ações da companhia subi- 
am 4,4%. No entanto, encer 
raram esta segunda-feira em 
queda de 2,7%, 
Em uma carta divulgada em 

seu perfil na rede social, Dor 
sey elenca três motivos que o 
Azeram tomar essa decisão 
neste momento, 

O primeiro é que Parag pas- 
sou por um rigoroso processo 
para serescolhido como novo 
inf eraaçã “Ele é minha esco- 

há um tempo diante de-co- 

La ari DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES 

ESRGAS, do tipo VENDE E a] REÇÕ úmtra de OE 
da sesaão porá na data de hi red Eorário DB:00 hesaa neo sião a 

Bus "E risagis e 

mando de Gamers Mudad od Mairigios |  Cparia 
“deram Chagas do - Campinande O adia) poderá | 

vamr term disio m EGpad ooaeas mar CIMA | 

pan A img j tá do amR ES do 

COMUNICADO DE ADERNTLUSA EXE LICITAÇÃO 
Tiriidia dha Perigo o DOES 

[e 
tiara ri Core da Fria 

Dquimantça de Conideradáda da Eoiea, hocaiizado no Ghia Lobos Basa, no CEDO, ST ariiar, Coro Edo 
Fal 5F,CEP O ODADGO, ra postodo 2a Dt SPD! ad AND, pr da ipa 

pgs do tre bs qa o ud O erra 

Ep «Danas: 27. A pensão pobica de DELES area E DE 
Rua Libero Badará n.º SO, “E eds, Coirá São Fada SF, a dia ISMUNG! às 

DE Pa ar base a 

Erratas 

Jack 
Dorsey, que 
anunciou 
asaida do 
cargo de 
presidente- 
executivo 
do Twitter 
dam Martson - 

E sELIG/AFE 

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS comgos 
Compactos Abaria 

CNPIRTE 69058 5710067 «MRE 25.300,05. 611 

Estento da dis da Reunião do Come Po de Adrminisaçho 

Moi RM LIDOS dé TEM, por mesa de Plataforma Deita”, Sorteios ada fádiiada fa soda focal. 

Pegprida da Egressos: Gun Pufes Ciradio Betemera MAgdis, Sogtmcors Eregadeecy Cir Mp 

Vaca E case Vardes Mana Fio de Corvalio Desrrereiad, Ludo Heoniegua Cao dio garras 

adro a, ago ção E E e io rss Cl flar or Eça he E corqanoo ia Mi cfergora drauçãos 
ga Corganho Comidodos és ri dnioas fmbos Hodrquos Matei Calhas poha Eoperviaados 

Uahado a Borpndo Mosganniá Dim caripasótias rairiõa, Creio Progger, err Fem reta om ham 

E RO TT POIS E 

Cronatia fiemas Vgoa: Macratáno: Mania Rantos vasta da Edessa, Dolihidagdes Lindmimas 

1 Exarmadam, Grbódiarm dE aprova ar, Gm pandsi Lregido do Conselho Picos dai Lis patio 

Ls TREAT 

Dacud da 205, engorda am PVQNDOS!, dubiarando & ui policação am 1/11/2001 

Ji) FRattga ram dm porrasições ru do GD CDI MOO DO mualisadas pala Cormpanfaa ms reter 

da das de 5 chain farra De dr 25, NEH do Estudo Social dy Compara, Confira 

rata dd drguncado na sede da Companhia, Mendo apassado pavio mania a cengeação ds conírim 
trago anios a Companhia a dulce Soda SA, nos beteiga do sendo arkgo a cotoima 
ea baid arqueaido na dada da Campanhas |Ily Ap RSA à DuSSNpa Da porta e fi 
Aa der pinos da Comparêes pura patria Dod PROC TA o ELAS aC ah 
no madaral apresentado 204 Consalharos a asgunado na sado da Companhia nos immos do 
migo 32 62º da qm Estação Bocal. Mada mas. São Pasdo (EP 05 Die. Fubena ONeaio 

vara Malta « Pros iania, Nardi Sartos vantiga de Goura - Goreseiisa FUCESP e” 550 4370 

se EMO. Guea Grama Descaa « Esoratára Goi. 

mo entende profundamente 
a companhia e suas mecessi- 
dades”, escreveu, 
O segundo é que Bret Taylor 
concordou em ser conselheiro 
de administração do Twitter, 
o que, segundo Dorsey étudo 
que o conselho precisa agora, 
O terceiro, de acordo com 

o cofundador, são os usuárk 
os, que se beneficiariam das 
m as. “Todos vocês têm 
o potencial de mudar o cur 
so da companhia para me- 
lhor. Acredito nisso com to- 
do meu coração” 
Dorsey sótre pressão no car 

ão e, no início do ano passa 
o, precisou defender publi- 

camente que era capaz de pre- 
sidir o Twitter é a Square ao 
mesmo tempo 

Na época, o fundo ativis- 
ta Elliott Management, do 
bilionário Paul Singer, apoi- 
ador do Partido Republica- 
no, comprou USS 1 bilhão em 
ações da companhia. 
O fundo, que nomeou ã épo- 

FOLHA DE S.PAULO + = + 

ca quatro membros ao conse- 
Hho, defendia a substituição na 
presidência por preocupações 
de governança corporativa, 
Dorsey foi nomeado presi- 

dente do Twitter em 2015, de- 
pois de um periodo afastado 
do posto, 
Aépoca, o conselho-execu- 

tivo da rede social considerou 
que só aceitariaum candidato 
que pudesse realizar o traha- 
lho em tempo integral, 
No trimestre finalizado em 

outubro, a receita da empre- 
sasubiu 37%, para USS 1,28 hi- 
lhão (0 equivalente a R$ 73 bi- 
lhões). No periodo, o prejui- 
zo liquido od foi de US$ s9> mi- 
lhões (R$ 2,9 bilhões), 
Com au milhões de usuiri- 

us ativos diários monetizáveis 
= uma métrica interna que 
conta o são de Asa 
conectados aos É aplata- 
forma mostra ivete 
o grupo aprotunda esforços 
em áreas como pagamentos 
e comércio eletrônico. 
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Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ 
CM Pr E DT MESPDENH DE 

AVISO 

PREFEITURA MUNK PAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE . J | LICITAÇÃO 10017037 (ALIENAÇÃO 0uMDz7] - LEILOEIRO OFICIAL: 

Extado de São Paulo fla LIKE ALEXANDRE ANDRADE - VENDA DE BENS MÓVEIS DISPONIBILIZADOS 
DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 

PREGÃO PRESENCIAL - PREGÃO ppeiregeaepnias Li rea or 

DEJETO. REGITRD DE PREÇO PARA MU IEEÇÃO E VEN MATERIA E 
PERBANENTES PARA AETENÔ BE MECERE DADES DAS ERCOLAB DA REDE 

MLINPE PAL. LEGI A CE Fpdera nº toSdoa. 002. Conrado 
da ddr bro de 2007 E LOCA PARA ENTREGA DDS ENVEL 

4 DOCUNENTOE DE HAM TAÇÃO 
«eta rua É 
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andaiaço mlióineos via po adoa pooerão hataá-io 

E METAÓ, COM A UTILIZAÇÃO DE RECUAZOS DETECHOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
PDA MED DE PLATAFORMA DE TRAMBAÇÃO VLA WEB. À COMPANHIA DO 

METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÓ, toma pólbrico a liciação sema em 
conkormidnõe com a Loi eder nº 12000, ee d0 de junho de DOU, bem como o 
Aepuiamerto de Ligiaçõos, Corinto e Demais ájurtos da Companhia do 

| Metropailano do São Palo « Meisd (REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES: n dar 
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SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ -SAAE 
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mm Raleados a do Citado da Rama, Feia Do ja Ci massens dos pedal do olbtar aviao apõms 
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EDITAL DE CONVDCAÇÃO 
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GOVERNO DO CITADO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210847 

A Seco do Coto Civil tome público o REMABCAÇÃO da fração Elerânco Nº 

20210467 da imersa co Secmstoria da Sadia = SESA, cuja DIRETO de Raginro de 

Preço pure luteres e meansecis cquiições ca Egeipomento Hospitalar MOTIVO 

dimsoções no Enio. RECESMENTO DAS PRORDSTAS VIRTUAIS: Ma ascamço 

ves com pressa gor oirevis do MP 867202], ado do 14/12/2021, és Sh 

Fineório da Brosilio-DF DETENÇÃO DO EDITAL: Mo endereço alsirômico aciro ou 

no she emvesepõos ce govbr. Frocersdona Geral oo Esoco, am Forioleso, ZÉ ce 

Novembro de 2077. CÁRIOS ALBERTO CDELHO LEITÃO - PREGOEIRO 

dB CEARÁ 
AVISO DI LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2097 1864 

d Socnssro cd Cosa Civil mesa público o Pagão Elemômco Nº POD IB6A, ca 

escuna do Secmetgna da Sodde = SESA, cujo CANTO 4 Esgueira de Preços pois 

hero a eventonia quições da Escgaetaa e insumos ca Loberciêsa Pouilhos DPO), 

conlorva espacêcoções contidos mo Eddol u soui Anexos CECERMINTO DAS 

FEGPOSTAS WETLAS: Mo endesiço pre compronmsigawbr, agudo da Nº 

18642021, até a da 14/02/2027), de Ph Mesóro de Bresllia- DF]. OETENÇÃO DO 

ED TAL: Meo dadersco sabe ico Dome Du mo uma wanisapiog ca por be. Procurados 

Co) co Estado, em Forolezo, Já de Mosambro do 2021 BALBINO Livid DE 

une Sa DR RM RA A RR 
Bag. Lori Bei, JET = 17º andar = Cor 177) = Eáriino Bardos ds Tao Franco 
Jade Pandávia = São PaghofSF = CEP AO DO - Faster [11h51 FE-ES 

prração 
CATE Moldrepasa doom po ligas 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DIRETORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
RETI-RATLN? 1 

CONCORRÊNCIA Nº 285/2021 - REPUBLICAÇÃO 
DEJETO: Programa de secuperação de estradas vicinais do Estado da São 
Paulo (NOVAS VICINAS”|, dividido em dB Eles — FASE 5. 

FICA INCLUÍDO OD ANEXO VI— LOTE dd, que GEE. 

A daja de enirega dos envelopes 01 Propostas da Preços e enveloças DZ 
Documentação passa para o dia 282/2001 às 10 horas. 
Permanacem válidas a Inaiberadas es demais condições do Edia! e seus Ane- 
Exa. 

A DER 

asc aaa 5 GEE pelo amar 

presto Ro Mr, Hess Vie je do ei | 
DE] 

| E ENTED 
| & PREFEITURA DO MUMICIIO DE SANTA FE DO 

FOLHA DE S.PAULO + = + 

Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Guaratinguetá 
Ra-vatifico: Processo: Pregão amina ni pt RARA, 

Coniiddrando & aquisoos má Tprto do dm da 

mm SMvi/a00, mebca-se para HEGISTRO DE DE PREÇOS A FUTURA 
agrução do cquipananios dm netorndoca, adapissorea LIGH, mpiscicria cit da 

nor & coriiáiação Se drpresa capacadrado arm irtrsenicubsia da dasábop virbani, pais 

abanda! as ratitudados das ariiades cecotareo  Rorisas-2o Ch demais iptinia 

cx pola elafoma [164 PH58 5200 
Taguaca-SF 25 de noveméve do ME 

auto Sórgio Cardoso de Dibseira « Preaiio Municipal 

DR GG Tr 
Bia Cuio, DO de noveemieo de 2021 

Beyrnlaned Crane hr danos 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

FREGÕES ELETRÔNICOS 

PE 548053] = PEC 024640031 = REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL ACUSAÇÃO 

DE CONFUNTO PARA REFE TORO TAM AMO 1 « Siserima do Fração: 14 DDD: an DS 00 

oras « PE SSI = PEC QUTEEAOD = CONTRATO DE FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DE APARELHO DE RAID X INCLUINDO DARANTIA PELO PERÍODO DE 24 INTE E 

DUATRO, MESES - Aborto do Pragão: 12t2Dirl às táDo horas. Op adiada) 

ancorado se deram fe) O Dindi O ricas 2a der Conrpl 1º 1100 = “Paio Citaro 

Pos. Po dama o - GL ds 250 do oiT homo o DO ia 

aerLCon pes paDbem arde sp gorbr Talatonas [17] DESO-SSHVEsSSS SDS AE 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
EA. 1030021 - Pregão Presencial nº GWZOM 

Dtjato: nitro de P asuhição co Potnadotes Mesh pará diem dt 
açrPemp Gabineis sá Predalia de jim, ci 
Ertério de Julgamento da Lhciligho: flo Praça pos Mem, 
Macebimento o Abertura dos Envelopes: vd! HO dm dh DO Porri 
Local: Paço Municipal, sito na Praça Joga Pedirigues do Mascimento, 20 Agua Fria 
CojamarãP 
Esciarbcimentos aniasaço sésma Dó Fósidio cms 04 30 homes hs 1 JO ioirims 
Edrtai ciiapontes! no não name cajamas ap joe boi 

Caju 25 da rovembro de 201 

Enumn Berto Souba Santos 
Secnsias dali cal cho Modesricação = Comurkação 

E NDICATO DOS TRABALHADDAES Ra INDÚSTRIA per po E TECELAGEM EM 
GERAL, DE MALHARIAS E HE AS. ESPEC ALIDADES CORDDALHA E ESTOPA 
DE TINTURAR A, ESTAMPERIA E BENEFIC!AMENTOS DE LINHAS, DE TECIDOS DE NÃO 

F! [5 E GBTETICÃSE DE ATIBAIA. BOM JESUS 

erica puerto rs enaa seia ceia 
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poe pm AESINATERA DO CONTRATO JA de rinseshas de Jos, 

Sie Citando Sd 25 de noso da DES! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA DMA TRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRA 
AMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

E de Carmque , 
PREGÃO ELETRÔNICO º * SSBId! = Rir 9 rare preço o 
cantaria giga er ir o pri à jlaca) meses 
EECERMENTO DAS PROROSLAS: ué irá OBM do dia Ud de dezena de 203, 
PCIO Da DISPUTA DE PREÇOS: as lh SOmir dada ida detemêa de DIZ, 

à gusta contendo os edi e ares esterão à dsporação para esiooa oreirado no dis rara iincoes= com br 

cu nó Degartamerdo de Compras, stspdsra Rus Peiro Ares Cobra nº ES costra, em úize dias so borino 

Ataras, 23 da coverabro de 20" 
ELCID RODRIGUES JÚNIOR 

Sacretírio Uricigal de desricisiração 

PREPETURA MuNICIPAL DE nátos 
ETÁRIA ALINE ADA, 
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APOS DA CóErivoit dese DE Li rAÉNi O 

Ao dE Eta TAL DE FRESÃO DLETRÓMCO dº drdaisdas 

REI CRT E RS LEIA, PM faia, Rd E RR CH | 
or sã nisi Fm Desentátia Misctoiual cos Cimentos = Mragãos Pinssieses = * df DBO 

Pragas SPA TABS! PE coçim timpuiios dd o dono! dão jertejniaima já PRF ES) PESC» Enf 

erp dida mi lotam ed hm gs a, pa Did im copia o Dado 

eai emenda dus mssipuimnitmi, uluim respect rom [linigimendo Prod im tas 
Firm riocapandes m Sosiagoi indo DADE ICHO mails Sassociniarao blcsracagual dm Saca BIS memrelas cm 

Pa RC a Court tara tds ei À má ic om bai Ps aa, ha E om 

O sncerres io dio ceceideanio das Piopostas Col dor PU TDTODO, 

des Ds mm rig cia Deuce emana mes SITIOS O am PE 
O mma, mu irma Cid MECil E o abria 

ai PÊRO SAT E CER ES PO o pc TT isaõeE a”. 

io use ssciaracimesio acirar em conimino o tabmicos (U3, 2501-5009, senai 

cosmo IT iamos am quere dar. 
Sarita, 20 de cosenêro da 2091 

im: 

DE LICITAÇÃO 
L = EF, avisa que se acham aboras 

nar creia. POL RE SE 

Era Mionicipal da Estância 
Ea EVANDRO FARIAS MURA «- PREFE'TO 

AMIGO DE LICIT, ÃO. 
& PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA 



FOLHA DE S.PAULO + ++ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA + Estado do São Paulo 
Mina de Lim 

Ar Presencial nº OBA! = Procescd nm" QUATOT 
Cxbgaso! « AQUIEÇÃ DE COMPUTADORES DEBSTÕE E INMPREGSCRAS CONFORME 

| EDITAL, E TERMO DE REFERENCIAS Caia para airega dos encdlópio cródenciamento 

| piada possa de lohoos da dida dezembro de 2020 da QRO boras, À Protoara Mnicipal 
Um Jámiguara-GE, toma Dor briarsinados quê GRoiirá-sa abro af bau dador da 

chações & Prpaiciad " QLADOS!, vasco a AGINDIÇÃO DE COMPUTADORES 
| DMSRPOR É IMPRESSORAS CONTORNO DENTAL E TERMO DE REFERENCIAS O Ecrtad 

sa detórbiva dos fo tha meme piquara co gue Be visor | 
dtormaçãos np Gatgr da Lica ata na Rea sora Ads Gotta, nº CUM caro, Jifigguara! 
LS, toma (UM) SUMA ATES, EDIEM LIULE CLPOAAL HO AM 

cor pal be am og A A cp a 

WE Pretano bue ko, 

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERAÇÕS DE COMBUSTÍVEIS E DERVADOE DE 
PETRÓLEO! RÁPIDO, T. OLEO DE SOROCARA E REGIÃO + E MPOSPETRO, CHF 7 BE SONO | 
por ae Dies Presidémio, Loir Mbeso Teimeira do Cieena, £o 90 cos mbbuições egos e mrintoíicios, 

pimnca doom ns empreçados decaegoria, associados durão, Empregados am Postos co Seráço de Com, | 

resfizada so dio (2 de Diesermbro de 200!, de 00] Form, em primei comeotação e ds VOO horas, em 

egurdá co vocação, com qualquer número de jreses tes, em sa sace soda) locdirada ná Rus Esimendo 
Cómsa, 11X Cesto “atada de Sorocaba P, a fm ce delisesar sobre à sé; vimie oréem dó dia: Reciirarã 

à VENDA do vsituio Aeraé Dior de placa FS OE, raias ado 205 cor estea 

HOSPITAL MUNICIPAL “DR, TABAJARA RAMOS” tona 2 público 
dos inlenemsados quê achasa dbario > o Eletrônico nm" 051/2001. 
LUAS 92782 Processo Licitatório nº 804258/2071 - Dbyoto registro de | 
preçõs para à fornecimento parcelado de medicamentos gérais por 
dam perodo de 2 (doze) mazes, cor aboriuta do 08h00min do dia 12) 
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EMT - Baiano dom rádio Pesos mino mário oiii ga! Iebcriatira, Aridi, Flat, (ariiidona, 
Heap a, Pio, Paritiairita ão, Mira, eira, rr Catar la Diria 
risca, But, Pad Pad Mm rm sia ul Bl 1 a ag a, pr ci a A 
Ii a] Dosh, pu dC RD a 1 pr 
dp, a SG Pag ri a 
da a Tg A, LA A E A 
aaa Beto ei] Apr a E Cla sd a ROC] pi 

| da baita ca MIT, 47 Apemcação « meberação da Prmmsãa Ciça | 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ 
TOMADA DE PREÇO Nº QOIZAM = EINTAL Mº DIGA! 

PROCESSO MW OSilzgas « TO. MENGI PRE 
DEETO CONTRATAÇÃO DE EMPREGAPARAENECUÇÃO 

[DE RECAPEAMENTO DAS nz PED PECRU 
PLAN LIA EM ANEXO DESTE EDITAL. GONFE | 

SiS CO EOU EXECUTIVO COM ODAS AS Edo DESENHOS 
EE E OUTROS É TORRE LOCAL 1 DATA DA REALIZAÇÃO iMaratas 
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DIA: 20 de Dezembro de 2021 às 11:D0 haras 
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| : AVISO DE LICITAÇÃO 
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AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO ATÉ DATA POSTERMOR - 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA MATIONAL Nº 20210003 - 16 Nº 
114232000 

A Socretoro do Cosa Civil some público o ceiomenio dê dodo postenor do 

Coscorênca Público Moconol Hº 207210003 de infesesse Co Secretoro do 

Tenma, cujo ohpso o cosirotação de serviços de consorcio poro supervisão ce 

obros, tendo o Lote | pos obesto a supervsõo do ececoção dos obros consoantes do 

Programa ca Volonzação do Inãroesiruturo Teorico vo Liorck Checa = PRC INFTUR; e 
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Pro PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
TOMADA DE PREÇOS N.º THOM - PROCESSO N.º 1565/2021 
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fagumo de Paço paro tuas a e cenniço rs cquitições de Firas a Mambroso, coa forma 

especdicoções cosídes so Eto] a sous Assuma. RECEBIMENTO DAS PROPRIAS 

VIRTUAL: Mo endereço nessa comprassatgos dr otravdá do MP VRSP202), od ode 

13/12/2022, às Ph PMorório do Becslho=DF). DETENÇÃO [HO EDITAL: Mo madianaço 

aletrómico acisso ou so sido eee smplog ce govlbr. Frocammonnra Carol co Estodo, me 

Foricdaza, Zó ca Movemrbro ca 202]. SIMONE ALENCAR ROCHA . PEEGOBRA 

CEARÁ 
VENHO DE GETADS 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº F021I44 

à Secrecro da Emo Civil tomo público o Pregão Elsitânico Mº SOZiS! da de 

miatena da Sacmtmo do Soúde = SESA, cao ORJEPO de Bagirio de preco pars 

fabaro do mbeisni squelçãas da medicememes, corona aspsclecções coatdor Ra 

Edit a seus Asas), RECERIMPNTO DAS PROPOSIAS MINTLIAIS: Mo mudança 

mec compra sat gor, sireeds do Nº DUAHOD O, amo pla 13/12/0021, do FÊ 

[Moeúria se Bnguila-DF), CITEMIÇÃO DO EDMAL: Mo saderaço alerónica seis du mo 

ums vem saplos se galho Proceedoso Gueeol co Esoda, em Forioleza, Já de 

Hireembro ce 2021, EAPLUNDO MERA COUTINHO . PREGOEIRO 

GOVERNO DO ESTADO 
dB CEARÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Mº 20210087 - 15 Nº 
1134920000 

à Sacrroro do Cora Civd toma páblico o Pregão Elrtrônico Mº 20710047 ce 

ima da Secrscra vo Educoção « SEDUC, coo CERTO d: Serviço de coslsação 

à loenacimedio de latda menta poccdor derinoda oo albinos cá Reco Fóblica Eno doa 

de Eneno ca Coord, conlarmea miperiheoções comidas es Edite) o mési Asus 

RECERIMAERTO DAS PROIROSIAS METAIS: bis medahaços vrsrar Compra dra go br, 

cersreda do Nº FRIADOr, aid o ela COFUI/2OD, Es BhIQmva [Mosário da 

Braallia-DH. OMENÇÃO DO EDTA Mo asdamça alvirónco Geimo ou Bo nbs 

nv sa plog.ca power, Procuradoria Gacalco Esaso, sm Posclass, 21 de MNovembag 

da 2071, FRANCISCO CLAUDIO REIS DA Sitvá » PREGOEIRO 

EARÁ 
DOVERHO DO EFTADO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔMICO Nº 20710028 -16 Nº 
115514000 

A Sscratorio do Coso Csil fome público é FEMARCAÇÃO do Pregão Eleránico by 
202H0008, de intemease da Secretaria de Fosenda = SEFAZ, cao DEBFIO d: 

dpuiução da valtulas avi cio jostor áreas, do spo cor inhonda a SLY atporiea, 

fogão ds) p dad, Obm [jato quilâmeiro) motor o distal, anofmedelo igual mm 

deparar ó asveatura-so cosmos, adasvodos, losses a em placadas com gerando 

mo oe 3 judo) noi ou mparos qem lume da guilomesogam MOTIVO 

Miesoções so Edil, CECEMMENTO DAS PROPOSTAS VIBTUAIS: Mes andemço 

nana prenda o ME TA SIDOD, aim dom NI FVB MORO a DRh 

Pasária da Prenlho=D], OATENÇÃO DO EDRAL;, Mo endesaço alemórica seima ou 

no vo ersvrsapõeg cs gov br. Procsrodara Geral do Esedo, em Fariolasa, Zó ce 

Mosembeo da 2071, ALUBELA PGUNEEDO GURGEL. FRECADE EA 

ii in A SEE o 
PES TE SET 

FORRO AGUSRÃ = - GHTENA DE MEGIITRE GE 
E e ualpii! - bis DEqOs PREÇO 

TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2031 A2s 

| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÉSISP 
à - DODELDADE PREGÃO | 
a IR TEM = onde Mimi 

“req, Porem o biaziPliera do diogo foda! im LP dedo | Pen, se mare orais em 
Cm prima doe god pós od PI fora hotomi sb pete dj Bota oi ads Do asa dnra, OE ata mensia à fais 
Pira caros apra vr sonia quiri a gde, Ca 

eight hd io nas Pa ear ma 
Pldd mas pedi 

il mr 1 da doados el ALA Citi Paiao 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE OBRAS - 50 

- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/21 - PEC 0339/2021 
OBJETO: Prestação de Serviços de manulenção preventiva & 
corretiva do Parque de [uminação Púbica do Municipio, com 
fornecimento de matenigis, equipamentos e mão de obra, Ônde se 
iê: Aberiura: 28 de dezembro de 2.021, és 10500 horas. Leia-se; 
Abertura: 30 de dezembro de 2.021 às 10:00 hores. Permarscem 
inalteradas as demais cordiçã E Edital a 

SINDICATO DOS PAPELEÍIROS BIMAP 

DE SALTO E REGIAO 
Quênia Bocalupa, DM «Corina Solo - ER 

os Tora dere-rter il. sind 
=. aa qaliaa aa, 

Envia! de Conrbcaçõão 

E Presderia do Gandicato don Fapsindo da Galo a galho. CNP) 56/6587 0045. 0001-009, e 

a tas radizada no da O de dO ha TOLO Mott shot pNANNO GAS USAÇÃOO O 

pe Adr Om Elldo nato Eriido da bla Fado Naquado ds cnsriações da COME é 
da vigia LD] emepaarEmahgem diga dir gal, máncarad card álnhdo q 
ermqitalçõo, Bem domo obiervada o diriandia anão muro da 1.5 mama did Di dud ES 
CO CSS TCS TUE SEER Rs 

ai Lúduia o dpérvação por dbófitico nacigos das Peçõo qua Dbrpda a pridsiss da Privado 
Fra pra o ler — 

Bans, 20 do eceuméios de 2001 
Msmndtn Hannqua Rega Páyhes 

Brbidosia 

EI 

ANTA E A a | Toe Miresmtos de 20, ne sede dz sooedace ra Rua Clrcido de Licenda 1º V12, 

erigentio 5, Bo Gs Via nie CEP St Did, São Fade, E PRESENÇA: intáleimio de capital 
Eae COM POSIÇÃO: peitos, id ane bg Rtrios Toco Linero e é Gecretrio 

| Sr. io Lire DELIBERAÇÃO: freio em pd but social emcusnivo em iebação ac objeto social, um vet 
de fino e ao ainsi Crê, é oidic ade pregando E] 

ORDEM Gta sodil inieimamane integreizaço, que O UR as aaa, donde pu e 

oe sigo 184 ca Let rf O SD6RZ, o arquivamento da Meração Corenétco sesulienio se dará vo prato de d0 
fronesria | dos cosindes da publicação desim sia, 2 o fera de asrato (O iortenie Er emos de RS DOE DLOO feio 
velhões de mista) Ed pretende reciição seta devotado aoi oásis adremiradorea, secos 6 tenlór de R$ 2 MM DOU 

| foto milhões 0 been moi! raati as e Aida Linera, poraedar Cá célula de iberficádo Rn! 6.147 425] 
SFG em adia em JAGIOOIA e iso no CEF 2º DD DM TEA é E ador de RS HEAD Jininantas 
aos! cndnti do Sr. Pandido Traça Limera, pdoe di dis ET ATIS ESPEP npriia 
e SOAM + da EAF PRI ENTO É PROVAÇÃO Da ATA nada me ali Rendo 
dera, pero pd hr timer ii Enio delba É poe e hogeasia dá discumário 
“Mi Mg mia a ond do sra ame rcugra bocha my ride Lida”, Eb Pad, 
Oi ct breno da EG Rosaida Turco Ljnsas + Ergo dida Lunaep- 

ie CEARÁ 
DD PaRO DO FATADO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021 1890 - 16 Nº 
1715212000 

d Secesoria do Case Cl tono público o Pregão Elesômico Mº MIRIIERO de 

interessa do Sacesoro do Saúde - SESÁ, cojo CRJETO é: Aguisção de ombelêncios 

eonçodes do apar D = coniorme Fororo 2048/2002 co MM nisóro co Sodda, pora 

ciendor o SAMU 197 CEARÁ, conorme especifcoçõer conídios mo Eco! é seus 

remos RECEBIMENTO DAS  FROROSTAS  VIETUAIS. Mo  endamço 

MAU pese go ar, cdr do Nº CRRDDDT, o o da 13/12/2027], dz 

dobidma Haro de Bresllio=DE]. MENÇÃO DO EDITAL No endemço alisrônico 

Demo du no sie se saio co gombr Procuredora Gasol do Esoco, des Forialaro, 

Zé da Mevembro de 2071, MOSÉ EDSOM BEZEREA . PREGOE RO 

STE DO LETADO 
É% CEARÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº Nº 
20210004/CELOM/SDA/CE - 10 Nº 1123889000 

OBPETO: Consultorio de empreo por debormr mirumenao de cocboção secici e 

om bosntol no êmbio do Pequi de Desenvolemeno Karel Segamtóve! - POMES - Projeto 

São José di = 7º Fove, obtém ce copacior o equpa oro cc Unidade ce Geranciomecio 

do Feojato - UG quosto cos insrumentos aloborocos, em confoemidoda com 03 

especdcoções contidos no lemo do Esteníecio 1. & Sescemiorio do Cosa Civil oro 

péblico que o Governo do Edoto co Cacrá, ctrevads do Secretos do Desenvolrmento 

dgriro = SDACE recebeu um Hnoncomemio do Ronco intemoc oscl poso mecssirução 

a Decereolemento - BIRD posa cotsar o Prosdo ce Desenvolvimento Eural Sssentirral — 

FDES /Frojato São José | 7º Fose e preieesa ophcor porte dor mecerios pars ds meiços 

de conisloro. 2.04 Serequs da Contuhare Panos Jeldico melvom = aebosoção de 

direto (a Sa orobação social sambando! do Emirio do Projeto ce Caspreodvimanto 

Qurel Sucmntdaal = PODES - Pojaão São jabá jo 2º Fois, old ce ceporhor a eruipa 

mento de Unidade cs Chmsaciomenso do Proto « (GR quesio so intrumentos 

elabarados. 3. A Combo Eapsco! de Licmação Dd - CEL O, em soma do SDA, 

comido Contra [Paiao jurhico| quelhcsdos saç hs o monherosem infsca pia am 

micção à prsoçõo dos sereigos molicâodos, Ch Cospelicem Pessoa Jurklge] 

intrusos davesdo apresentar porádiios comesvendo que pos ai quallecções 

de Empordrcas nesjamndo Em sersiçoo de coros umiloiaas é compalves cor 5 

objeto co presenta contotoção, Sesõo croledor ou seguintes ceiórios, alsboser 

indremenac|s ce cecloção soc) a cabrio, aupardecio em órmecs colina, Mempo de 

Experênco, asparêncio am srços prestados co Setor Fóniico e perd co ecvipe 

tonico. Os Espacelatos Pnncpois são serão ceciodes no eicpc ce Lite Corr, 4. às 

Consuhoras podesdo se oEsocior com ceros em peesos com o hm ce melsorarem 03 5005 

gecltcoçães, todoveo, deseo iecicor dormente 54 0 oueciação semé so forro de 

[nim ventos fomórcio ce mbeonioioção. No coeso de joiss varios jconsóncia, todos 

DE es membros deverão ser conjuninrrenõe o solconomente raspongóeos pelo conireto 

imtogral, demo joies urtira focspóncio) for selecionodo 5d Compelicao spncadora será 

saeciasado de Dooido com o imbioco de Selação baseado nos Queldeoções do 

Cosuber [SOC], como esebalscdo no Regecmeno de Agunições é, Ere droo da 

Masdanisção de hostesta dm marido prelem por do Termo de lafenhecia sscrtomae 

di iposdes a antecede do hinho fergie ari dio gsm gue = ob nampat = conpudo à 

lintações poblesens = Vipros 6 OH SS6C40/2071, Ca Comulbaros Pasto Juros] 

inmragic dos poderão obmar |masmações adislondi na Comjindo pato! ca Lisseção 

Cd = CEL DA, dns 8:00 00 12:00 boss a cos DLOO do TRCOO lavar, da sagundo à 

siim, por emo do laimtomm, 34 [05] ddSP AIM cu pala amoik 

cul diega ca gor FP. As Masidamações de |nmemsaa evasão sor aecdareçodos à 

Com são Espacio) da Lrioção — CELA a ssireges. pesssolmanto do anviades, pos 

Corea SEDES por o eadoreço DUionia iscicado, De ainco emsiadas pero a esmgil; 

co O spo cegos br, nos lommeios: odt, dee, pol, ela, eg os ps, do lomenho mimo 

oe SMA, ci os 7400 bores co do lé de dezembro 2021. 8. As Conaloros 

ineressodes devesto dor o cesde cisação o Seção dl, porgreios 1.14, 3. 142 3.17 

do egulomento de Agesções paro Muros de Ciperoções de Fisoaciomento de 

Provtos da investimento do Banco Mendial, dotedo de julho ce DOá, meisodo am 

nosembro de 2017 e cgaso de 2018 FRoguemeno de Aquisações”), com esobalece o 

polhco do Benco Mundioi sobre conto ce misresse. Salendomes ainda, que se obseres 

ma segointes inlormoções específicos sabes cosáiio Do imiesessas miocionadas 2 ess 

Sermços, comoma o porógefo 1.17 do Beguhmeso ce Aguisções - lnb: 

ses cevecrei bond org/procusement/vondordiecomens. 4 Mondesação de inissesso 

não pressupõe cuelguar compram sso de contratação. O Corsdior [Pessoo Jurid or] 

sá selecionoco ce cccedo com o Regulomento da dsuisições pos Mostários De 

Dperoções de Finoaciomento de Frojeos do |nmesimeçio dsponibizoco eo mk: 

vcs cmoriabonh org/procenmest dondordcocemast. Endesaço: MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE Nº 20210004,//CELDA/EDA/CE. Cosirol ce Lichcções do Esodo do Caorá 

— Comessão Espacio) de licieção Qd — CEL DA - Conto Acmnisiraivo Básboro de 

ancas. dy Dr. Josd Mortes Ecergues, 150 = CEP Nº SOB] [S2O - Boi Eoron 

Geesoz - Forchzo - Ceoró — Beosil Frocesedorio Gere] co Esodo, em Forclezo, Dá 

de Mosembra de 2027. MEL CARVALHO GUIMARÃES - PRESIDENTE DA CELDA 
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Se eu pudesse, não seria 
um problema social 
Por que não premiar o empenho em ultrapassar as barreiras impostas na vida? 

Michael Franca 
Cchisia, doutor em teoria econômica pela Universidade de são Pano lo: pesquisador vis'tante na Undeersidade Columbia e é pesquisador da naper 

O debate sobre desiquoldade 
tem se ampliado. Sabe-se que 
q diferença nos oportunida- 
des dadas aos individuos ex- 
plhea parte das iniquidades 
ao longo dao vida, Essas dife- 
renças iniciais se propagam 
é fjuzem com que os resulto- 
dos em testes usados em pro- 
cessos qdmissiondis mo ensi- 

no superior estejum, multas 
vezes, associados com o perfil 
socioeconômico do candidato. 

Se uma universidade pudes- 
se escolher entre aqueles com 
mesmo nota no Enem, mas 

com trajetórias distintas, co- 
mo elos deveriam escolher? 

Dois jovens com notas idén 
Hcas, mas com trajetórias 
de vida distintas, devem ter 
habilidades, como cognição e 

| Dom Sama! Pessõa | SEO. Marcia Damme, Ronaldo Lemos [tom MichanlFrança, Cecilia Machado [qua Helha Battrão | Gui. Cia Bana, Solangi Siour 
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resiliência, diferentes. Essa é 
uma sttuação em queda prio 
rização duqueles com traje- 
tórias desvantajosas reduz 
desigualdades é cumento a 
eficiência alocutiva, 
Assim, por que não premi- 

ar o empenho em ultrapas- 
saras barreiras impostas do 
longo da vida? 
Mecanismos como hônus 

têm como base q ideia de que, 
com um aumento de noto pa- 
ra candidatos em desvanto- 
gem social, o mérito é reinsto- 
lado. Mus nem sempre é sim- 
ples saber o quanto se deve 
dar de bônus no nota. Uma 
forma alternativa é agru- 
par candidatos com desem- 
penho parecidos e priorizar 
os vulnendveis. A seleção para 

oscentros de pós-graduação 
em economia poderia ser fei 
ta usando esse instrumento 

Todo ano, centenas de jo- 
vens realizam 0 exame ela- 
borado pela Anpec (Assocl- 
ução Nacional dos Centros 
de Pós-Graduação em Eco- 
nomta), No final, tem-se uma 

classificação hastada no de- 

sempenho dos candidatos e, 
com isso, vs centros de pós-gro: 
duação procuram atrair dque- 
les mais hem posicionados. 
O exame tem pontos positi- 

vos, como gurantir a possibi- 
lidade de acesso para aqueles 
que não tenham feito graduo- 
ção em economia e impossihi- 
ltar o favorecimento de con- 
didatos sem mérito, mas com 
influentes conexões pessoais. 

Distribuição por cor/raça 
da Anpec 2021 

Em w 

EH Branco E Negro 

* Cem primeiros 

RB) 

* Cem últimos 

a 
Total de candidatos 

No entúnio, q posição no 

ranking está diretamente re- 
lacionada às condições socio 
econômicas. Candidatos mais 
ricos têm acesso q bons cur 
sus preporatórios. Já os de 

baixa rendo não têm a mes- 
ma oportunidade, Estes mui 
Eu VEZES passam à gra duação 

trabalhando e estudando, 
O uso cego do ranking 

despreza uma informação 
relevante. Às notas finais, 
que geram à ranking, ten- 
dem a variar de maneira di- 
ferente ao longo das posi- 
ções. Na edição mais recen- 
te do concurso, à dispersão 
de notas dos candidatos en- 
treurieon” posições foi 
de mesma magnitude que o 
dispersão entreu nte da so! 

Se pensússemos em gru- 
pos relativamente homogê- 
neos com relação à mota fi- 
nal, ocritério de homogertei- 
dade serid O mesmo pura és- 
ses dois grupos. E, dentro da: 
queles homogéricos, é possit- 
vel reordenar os cundidatos 

de maneiro q priorizar aque- 
les com condições adversos. 

Entretanto, é comum à uso 

simples do ranking por diver 
sus centros. Essa prática ge- 
ra potencial perda de tolen- 
tos. Apesar disso, existem al- 
gumas soluções voltadas para 
tentar reverter essa situação. 
Aprimeira seria buscar agre: 

gur condidatos em grupos ho 
mogêncos e usar critérios de 

FOLHA DE S.PAULO + = + 

desempate huseuados nas con 
dições socioeconômicas. À se 
gundo é oferecer suporte aus 
candidatos de baixa renda, 
No Insper lançamos no ano 

passado o programa Novas 
Trajetórias, A iniciativa con- 
siste em oferecer pora alguns 
candidatos acesso gratuito go 
curso preparatório do Insper, 
uma bolsa de aquda de custo e 
treinamento em pesquisa. Os 
resultados, ainda em pequena 
escula, apontam nú direção 
do efetividade do programa. 
Economistas têm se volta- 

do para o entendimento das 
raizes de nossas desigualda- 
des. Entretanto, existe con- 
siderdvel espaço dentro dos 
próprios centros de pós-gra 
duação pára que desigualda 
des sejum reduzidos e jovens 
talentosos possam prospe- 
rar no profissão, O exemplo 
agente precisa dar em cosa, 
Este texto foi escrito em por 

ceria com Sergio Firpo, pro- 
fessor de economia do Insper. 

Além disso, é uma homena- 
gem à música "Problema So- 
cial; de Fernandinho e Guara, 
interpretada por Nequinho 
da Beija-Flor. 

[st Melton Barba [Sám Marcos Mendes, Hodripo Leidan 

Consumidor já pode sacar e pegar troco via Pix 
são pauLo Desde esta segun- 
da (29), usuários do Pix po- 
dem sacar dinheiro em esta- 
belecimentos de comércio e 
serviço por todo o pais, pelos 
serviços de Pix Saquee Troco, 
No Pix Saque, o chente faz 

um Pixvia OR Code ou aplica- 

tivo do prestador de serviçõe 
recebe a quantia em espécie. 
Esse serviço poderá ser ofer- 
tado no comércio, nas insti- 
tuições com rede própria ou 
independente de caixa eletró- 
nico, nos terminais de autoa- 
tendimento e nos caixas 24h. 

FOLHA EmpreendedorSocial 

O Pix Troco, por sua vez, 

deve ser feito com a com- 
pra ou pagamento de servi- 
ços. O cliente realiza o Pix 
de um valor maior do que à 
compra, e a diferença é paga 
em espécie ao consumidor. 
Segundo o BC, o extrato da 

Partes Estrago 

SB Pacto Global 
ati] Redor Brasi 

ae 
iai! 

ESPM 

prosas (ud 

transação deve discriminar 
o valor da compra é o valor 
sacado na forma de troco. 
Cada usuário do Pix passa 

a ter direito a oito operações 
de Saque ou Troco gratuitas 
por mes. Ovalor maximo para 
as transações é de R4 soc em 

espécie durante o diae R$1020 
anoite, entreas2cheas 6h 
Os estabelecimentos que 

ofertarem os serviços pode- 
rão optar por limites meno- 
rese receberão uma tarifa por 
operação que varia de R$90,25 
aRão,9s. Suzana Petropouleas 

ESCANEIE COM 
SEU CELULAR 
E ACOMPANHE 

parteironá Escolha do Leitos 

"DC ( doare arredondar 
acaso ab 2 cbr 

BABI 
var 
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Brasil registrou id óbitos 
entre domingo e segunda 

Variante ômicron representa um 
risco muito elevado, alerta a OMS 
É alta a probabilidade de que a nova cepa se propague pelo mundo, segundo a organização 

Pessoa passa em frente a memorial para vítimas da Covid, em Londres, no Reino Unido 

GENEBRA (SUÍÇA) | AFP E REUTERS 
A nova variante ômicron do 
coronavirus representa um 
“risco muito elevado” para o 
planeta, advertiunesta segun- 
da-feira (29) a OMS (Organiza- 
ção Mundial da Saúde). Aenti- 
dade destacou, ainda, que são 
muitas às incógnitas sobre a 
cepa, especialmente sobre o 
perigo real que representa. 
“Dadas as mutações que po- 

deriam conferira capacidade 
de escapar de uma resposta 
imune, e dar-lhe vantagem em 
termos de transmissibilidade, 
aprobabilidade de que a ômi- 
cron se propague pelo mun- 
do é elevada”, diz a entidade, 
Ainda não houve registro de 
morte assúciada à variante. 
As incôgnitas sobre a vari- 

ante são numerosas, adverte 
a OMS: o nível de contágio, e 
se este é inerente às mutações 
constatadas ou ao fato de es- 
capar da resposta imune; 
nivel de proteção das vacinas 
existentes; e à gravidade da 
doença, ou seja, se a variante 
cuusa sintomas mais graves, 

“Em função das caracteris- 
ticas, podem existir futuros 
picos de Covid-ig, que pode- 
riam ter consequências se- 
veras”, acrescenta a OMS. Na 
sexta-feira (26), a organiza- 

Brasileiro 

são pauio O brasileiro que 
passou pela África do Sul e tes- 
tou positivo para a Covid-1g 
após desembarcar no sero: 
porto de Guarulhos está em 
isolamento em casa, segundo 
aprefeiçura da cidade da Gran- 
de São Paulo, onde ele reside, 
Segundo à Anvisa (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitá- 
ria), o teste do passageiro de 
28 anos será sequenciado no 
Instituto Adolfo Lutz. O resul- 
tado, que dirá se ele estã in- 
fectado ou não pela variante 
ômicron, deve ser divulgado 
nesta terça-feira (30). 
Em nota, a Vigilância Epi- 

demiológica do estado afir- 
mou que foi informada no 
domingo (28) que um passa- 
geiro vindo da Etiópia testou 
positivo para Covid-1g no ae- 
roporto de Guarulhos e que o 
caso é acompanhado pela vi- 
gilância do municipio. 

Diz ainda que ele tem es- 
quema vacinal completo e 
está em isolamento desde o 
desembarque. Não apresen- 
tava sintomas e, por ter pas- 

ção classificou a Ômicron co- 
movariante de preocupação. 
A entidade pediu a países 

que acelerem a vacinação de 
grupos prioritários e se asse- 
gurem da existência de pla- 
nos para manter serviços de 
saúde essenciais caso cresça o 
do número de casos de Covid, 

ara a OMS, eventual alta 
do número de infectados po- 
de gerar forte demanda por 
atendimento e levar a maior 

Em função das 
caracteristicas, 

podem existir futuros 
picos de Covid-g, 
que poderiam Ler 
consequências 
severas 

Organização Mundial da Saúde 
em nota 

mortalidade. O impacto se da- 
ria sobretudo em populações 
mais vulneráveis e países com 
babe indice de vacinação. 
A OMS diz que a nova cepa 

foi reportada no último dia 24 
após o surgimento de casos 
na África dó Sul, Desde então, 
houve a confirmação de infec: 
cões provocadas pela ômicron 
nós cinco continentes, 

Entro Os países com casos 
identificados até esta segun- 
da (29) estão Reino Unido, 
Alemanha, Bélgica, Itália, Ho- 
landa, Austria, Dinamarta, 
República Tcheca e Portugal. 
No domingo (28), a Anvisa 

(Agência Nacional de Vigilân- 
cia Sanitária) informou que 
um brasileiro que passou pe- 
la África do Sul testou positivo 
paraa Covid-g. Ele desembar- 
couem Guarulhos, na Grande 
São Paulo, Ainda está sendo in- 
vestigado se a contaminação 
está relacionada à nova cepa 
O cientista Richard Hatchet, 

que preside uma rede volta- 
da ao desenvolvimento de va- 
cinas, disse que o surgimen- 
to da variante ómicron con- 
firma as previsões de que a 
transmissão do virus em áreas 
com baixas taxas de vacina- 
cão aceleraria a evolução dele. 
Hatchet destacou que, por 
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enquanto, a África do Sulima- 
nizoumenos deum quarto da 
população contra a Covid-1g. 
O pais registrou nas últimas 

semanas um rápido aumen- 
to dos contágios: no domin- 
go, foram 4.850 novos casos, 
contra 500 da semana anteri- 
of, Quase 75% das infecções 
dos últimos dias foram pro: 
vocadas pela nova variante 
“Embora a ômicron não se- 

jaclinicamente mais perigosa 
e que os primeiros sinais ain- 
da não sejam alarmantes, pro- 
vavelmente veremos um au- 
mento de casos devido à velo- 
cidade de tranemissão” disse 
o epidemiologista sul-africano 
Salim Abdool Karim, que pre- 
ve que o pais alcançará 10 mil 
nóvos casos diários de coro- 
navirus até o fim de semana. 

Para Tedros Adhanom Ghe- 
breyesus, diretor-geral da 
OMS, a nova variante mostra 
a necessidade de o mundo 
aperfeiçoar a forma como h- 
da com pandemias. “Nosso 
sistema atual desincentiva pa- 
ses a alertarem outros sobre 

ameaças que inevitavelmente 
vão atingi-los”, afirmou. 

Nesta segunda (29), 05 minis- 
tros da Saúde do G7 (França, 
Estados Unidas, Canadá, Ale- 
manha, Itália, Japão e Reino 

Ta” 
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Unido) se reuniriam “para dis- 
cutir a evolução da situação 
sobre aúmicror, em Londres. 
“Sabemos que estamos em 

umacorrida contra o tempo”, 
disse a presidente da Comis- 
são Europeia, Ursula von der 
Leven, antes de destacar que 
us fabricantes de vacinas pre- 
cisam de duas a três semanas 
para avaliar se as vacinas exis- 
tentes seguem eficazes contra 
a nova variante, À Gmicron é 
“altamente transmissível” é 
requer “ação urgente”, aler- 
taram os ministros da saúde 
do 67 em comunicado, ao f- 
nal do encontro. 

“A comunidade internacio- 
nal enfrenta a ameaça de uma 
nova variante (...) que requer 
ação urgente”, acrescentou 
o comunicado, elogiando “o 
trabalho exemplar da Africa 
do Sul em detectar a variante 
e alertar os outros”, e lamen- 
tando as restrições impústas 
aquela nação, 

Eles reconheceram q “im 
portância estratégica de po- 
rantir O acesso às vacinas”, 
preparar os países, dar “as 
sistência operacional, curm- 
priros compromissos de doa- 
ção, abordar a desinformação 
sobre vacinas e apoiar a pes- 
quisa e O desenvolvimento”, 

Mais 4.793 infecções foram 
detectadas em 24 horas 

O grupo se comprometeu 
ainda a “continuar a traba- 
lhar em estreita colaborição 
com a OMS e parceiros inter 
nacionais para (...) monitorar 
aúmicron, 

“Preocupação, 
mas não desespero, 
afirma Queiroga 

são paso O ministro da Sa- 
úde, Marcelo Queiroga, disse 
nesta segunda (29) que a Grmi- 
cron “é de preocupação, mas 
não desespero”, À afirmação 
foi feita em evento, em Salva- 
dor, para assinatura de con 
trato com a Pfizer pára com- 
pra de 100 milhões de doses 
de vacinas contra à Covid-1g. 

Elecitou o esquema de vaci- 
naçãono pais, “Temos a tran- 
quilidade de enfrentar a im- 
previsibilidade de um inimi- 
go perigoso, que é o novo co- 
ronavirus, afirmou. 
“Ha três dias, foi amunciada 

umanovavariante, inicialmen- 
te descrita na África do Sul, a 
variante ômicron. E eu falei; “é 
umáavariante de preocupação, 
mas não é de desespero", disse. 
“Não é uma variante de deses- 
pero porque temos autorida- 
des sanitárias comprometidas 
com assistência che qualidade” 

No fim de semana, Queiro- 
ga disse que os cuidados que a 
mpulação deve tomar em re- 
ação à úmicron são os mes- 
mos aplicados a outras cepas 
da Covid que já circulam. 
O secretário de Vigilância 

da Saúde do Ministério da Sa- 
úde, Arnaldo Medeiros, ressal- 
tou que, além da imunização, 
as pessoas precisâm continu- 
ar adotando as medidas não 
farmatológicas e até evitar vi- 
agens para lugares em que a 
nova cepa circule, para evitar 
contaminação, 

“Dadas as mutações que po- 
deriam conferir a capacidade 
de escapar de uma resposta 
imune, e dar-lhe uma vanta- 
gem em termos de transmis- 
sibilidade, a probabilidade de 
queaómicronse propague pe- 
to mundo é elevada” afirmou a 
OMS nesta segunda, Atéomo- 
mento, não houve registro de 
morte associada à variante, 
Sobre à compra de vacinas, 

Queiroga disse, durante even- 
to realizado em Salvador, que 
o ministério ainda tem um re- 
manescente de 134 milhões de 
vacinas de 2021 paraa campa- 
nha de imunização do ano que 
vem, mais 100 milhões de do- 
ses da Pfizer, vom a possibili- 
dade de expansão do contra- 
to para a compra de mais 50 
milhões, e 120 milhões da As- 
traZeneca, totalizando assim, 
ao menos, 154 milhões de do- 
ses. À Coronavac, produzida 
pelo Instituto Butantan, não 
faz parte da listado governo, 
Leia mais em Mundo, na pág. 
A13, e em Mercado, na pág. ATA 

com Covid vindo da Africa está isolado em casa 
sado pela África do Sul —país 
onde à nova variante foi pri- 
meiro identificada— buscou 
atestagem no geroporto, 

“O Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em 
Sumbde de São Paulo e a Anvisa 
jásolicitaram à companhia né- 
reau lista dos passageiros pa- 
ra auxiliar na detecção é ras- 
treio dos eventuais contac- 
tantes”, afirmou a Secretaria 
Estadual da Saúde. 
Mais cedo, durante even- 

tono TCM (Tribunal de Con- 
tas do Municipio), o prefeito 
de São Paulo, Ricardo Nunes 
(MDB), disse que a cidade es- 
tá se preparando para fazer 
o acompanhamento de pos- 
siveis Casos, como fez com a 
variante delta, que teve o pri- 
meiro paciente confirmado 
com a cepa em julho, 
A Secretaria Municipal da 

Saúdeafirmou que realizaria 
nesta sepunda-feira uma re- 
união com toda à equipe têc- 
nica da pasta, a vigilância em 
Saúde e diretores de hospitais 
para discutir como fortalecer 
omonitoramento. 
“Toda a rede de saúde da ci- 

dade já foi orientada a questi- 
onar todo paciente sintomáti- 
co se esteve na África nos úl- 
timos 14 dias e, se a resposta 
for sim, então à amostra co- 
letada será encaminhada pa- 
ra o sequenciamento”, diz tre- 
cho da nota. 
Segundo a secretaria muni- 

cipal, quem apresentar sinto- 
mas da doença terá a amostra 
coletada e encaminhada pa- 
ra penótipagem. “Na semana 
passada, a prefeitura já ampli- 
ou a atividade de pesquisa e 
genotipagem com o Institu- 
to Butantan realizando, em 
locais de grande circulação, 
coletas aleatórias de pacien- 
tes assintomáticos” afirmou. 
A Folha, osecretário muni- 

cipal da Saúde, Edson Apare- 
cido, disse que por enquanto 
descarta montar barreiras sa- 
nitárias nos três terminais ró- 
doviários da cidade eno aero- 
porto de Congonhas. 
Sobre a liberação douso de 

máscaras em locais abertos, 
Nunes afirmou que vai espe- 
rar resultados de um inqueri- 
to sorológico, que deverá ser 
entregue até 0 próximo dias, 

para saber se val seguir 0 po- 
verno do estado, que preten- 
de flexibilizar a utilização do 
item de proteção no dia nm 
“Sempre fizemos ações hase- 
adas nos Pee ant Vigilân- 
cia Sanitária”, disse. 

“Se a secretaria [de Saúde) 
falar para adiar, vou adiar”, 
afirmou. Ao ser perguntado 
sobre o cancelamento do Ré- 
veilon em Salvador, Nunes 
disse que vai esperar dados 
técnicos mas que hoje não hã 

a necessidade de agir. "Esta- 
mos atentos, Se houver qual- 
uer risco sanitário para à ci- 

dade de São Paulo, não terei 
problema nenhum para cam 
celar qualquer situação” disse. 
Enquanto isso, na África 

do Sul, 270 brasileiros estão 
retidos por causa das restri 
ções à voos provenientes da 
região, A embaixada do Bra- 
sil, em Pretória, e O consu- 
lado-geral brasileiro na Ci- 
dade do Cabo emitiram no- 

ta informando que brasilei- 
ros e residentes no Brasil po- 
dem voltar sim, para o pais, e 
que não há razão para que as 
companhias aéreas impeçam 
os embarques, 
As restrições brasileiras são 

para estrangeiros ue CSLIvE- 

ram no país nos 14 dias ante- 
riores à viagem e a embaboa- 
da disse estar fazendo o pos- 
sivel para facilitar o embar- 
que dos brasileiros que já es- 
tão com hilhetes comprados. 

Poltronas Lafer, para quem gosta 
das boas coisas da vida! 
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Sugiro rebatizar a nova variante 
Por descaso, vemos o mundo se ajoelhar diante do virus outra vez 

Vera Jaconelli 
Drecora do msttrio Gerar de Pocanblise, autora de "D Mal-estar na Maternidade” &ºCrar Filhos no Século KM E doutora em palcodogia pela LISP 

Entendo que q cobertura vaci 
nal funciona como se cada ci- 
dodão contribuisse com uma 
telha para cobrir uma cusa 
castigada por um temporal, 
Pouco importa se sua telho 
é rosa ou transparente, des 
de que ela cumpra sua par 
te nessa proteção, Lembran- 
do que é necessário dar abri 
go úqueles que por razões hi- 
citus (crianças, imunodepri- 

midos) não podem contribuir 
coma sua cobertura individu 
al. A analogia me ocorreu nú 
época dos sommeliers de vaci 
na que colocam suas priorida- 

des imaginárias acima de uma 
cuusa matos que, ironicamen 
te, também os prejudica, uma 
vezque a coisa toda só funcio: 
na no atacado, não no varejo. 
Nos vemos agora diante da 

tão temido previsão dos epi 
demiologistas: a hesitação na 
cobertura vacinal, à transmis 
são desenfreada por um tem- 
po prolongado nos levando 
u produção de uma variante 
mais contagiosa, de letalidade 
desconhecida é cujo resistência 
dsvacinas permanece uma in- 
cógnito. Fogo no parquinho e 
duas reações imediatas. 

Uma, como bem apontou 
Mathias Alencastro nesse jor 
nal, foi de fechar acessos in- 
ternacionais a cidadãos de al- 
guns polses africanos, crian- 
do um cordão de isolumen- 
to político qeográfico, que pe- 
naliza mais ainda os que so- 
frem do apartheid vacinal (fe- 
liz expressão do querido Pau- 
lo Werneck). Às consequências 

econômicos e sociais são de- 
sastrosas é duradouras. 
A outra foi um sentido de ur: 

gência para aproveitar a june- 
la de oportunidade ameaçado 
de fechar pela sombra do ômi- 

cron anova variante, produzi- 
da pelo descaso du civilização. 
O desejo delirante de ontecipor 
o Carnaval para o último fim 
de semana posou pela cobeça, 
como num sonho diurno com 
a finalidade de compensar tu- 
manho frustração e anqustia 
diante da terrivel possibilida- 
de de voltarmos à estaca zero, 
Alição que se esconde sobre 

q nova onda de Covid é que 

cobrir à Hemisfério Norte € 
parte da América Lutina, dei- 
ando a África ao Deus dará, 
é como telhar a sola de estar 
enquanto deixa Os quartos à 

véu aberto, Não dá para mo- 
rar nessa casa que chamamos 
de Terra, se continuarmos q 

pensá-la como partes isoladas 
e independentes. 

Se você ucha que se truta dpe- 
nas de problemas de alguns po- 
ises do combalido continente 
africano, vale lembrar o abis- 
mo entre os números de sudes- 
tinos vacinados em compara- 
cão-com nortistas, no Brasil, 
e veremos que o oportheid é o 
que está verdadeiramente aci- 
ma de tudo em nosso país. O 
estado de São Paulo comemo: 
ru quase 75% de sua população 
imunizada com duas doses, 
enquanto Roraima mal pas- 
sa dos 70%, mum flagrante de 
injustiça social que só tum go- 
vermo que cumprisse sua fun- 
ção de diminuir desiqualda- 

des poderiw equalizar 
Corremos contra o relógio, 

enguanto o virus segue ingho- 
lúvelem sua sanha por sobre- 
viver—luto por existir que não 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

deixa de ser admirável, Entre 
humanos à pequenez de obje- 
tivos e q falta de visto de lon- 
o prazo têm trazido tanto so- 
frimento e tamanha umeaça 
às futuras gerações que causa 
inveja a capacidade de um vi- 
rus de mutar. Qual seria a mu- 

tação necessário pard Os séres 
humanos sobreviverem se não 
uma visão de conjunto mais in- 
teligente é menos predatória? 
A pandemia, seu manejo e 

consequências em escala glo- 
balexplicitam pedagogicamen 
te us perdas coletivas de uma ci 
vilização decadente, As varian 
tes que tento nos ameaçam — 

cujas aparições têm sido aler 
tadas porcientistas desde o ini 
cio— encontram em nossa he 
sitação individual e instituci- 
onal (de governos e órgãos in- 

ternaciondis) seu criadouro, 

Sem querer tirar o mérito 
do próprio virus, sugiro re- 
batizar o variante ômicron 
de hominecron. 
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Salvador cancela Réveillon: 
Rio e Manaus mantêm festa 
Florianópolis e BH já tinham anunciado que não fariam celebrações públicas 

RECIFE, SALVADOR , RIO DE JANE 
RO, MANAUS , CONSELHEIRO LA: 
FAIETE (MG) E FLORIANÓPOLIS À 
Prefeitura de Salvador armun- 
cinu, nesta segunda-feira (29), 
ocancelamento das festas pu- 
blicas de Reveillon na cidade, 
As prefeituras de Florianópo 
lise Belo Horizonte já haviam 
tomado decisão semelhante, 

Já a gestão Eduardo Paes 
(PSD), do Rio de Janeiro, de- 
ciciu manter a festa na praia 
de Copacabana, onde have- 
rãa tradicional queima de fo- 
pos, Manaus, que viveu crise 
em janeiro com falta de coei- 
gênio para pacientes da Co- 
vid-19, confirmou a celebra- 
ção na orla de Ponta Negra. 
Ac anunciar a decisão válida 

para Salvador, o prefeito Bru- 
no Reis (DEM) mencionou a 
variante ômicron eo aumen- 
to de casos que atinge o con- 
tinente europe 
Coma medida, o Festival Vi- 

rada Salvador, principal festa 
de Réveillon da cidade e que 
costuma reunir gos mil pes- 
sous por dia, está cancelado, 
Em condições normais, seri- 
am cinco noites de festa, 
O decreto estadual em vi- 

gor libera festas para até 3.000 
pessoas na Bahia. Com isso, di- 
versos eventos privados ja fo- 
ram anunciadas em Salvador. 
A capital haiana estuda se 

haverá algum tipo de come- 
moração, como queima de 
fogos em pontos da cidade, 
Sobre o Carnaval, a tendên- 

cia é que a decisão seja toma- 
da conjuntamente com 0 go- 
verno da Bahia, comandado 
por Rui Costa (PT), As festas 
de Carnaval ainda estão in: 
certas em Salvador. 

MORTES 

Rio mantém comemorações do Reveillon e do Carnaval 

Em Florianópolis, não have- 
rá o tradicional evento de fim 
de ano na avenida Beira-Mar 
Norte, para evitar aglomera- 
qões com shows, A cidade [a- 
à somente queima de fogos, 
No Rio, aSecretaria Munici- 

pal de Saúde afirma que, por 
ora, não há evidência cientif- 
ca que indique a necessidade 
de restrição à realização das 
festas de fim de ano. Emis de 
setembro, eventos foram re- 
tomados e, segundo a pasta, 
não houve aumento nos nú- 
meros da pandemia. 
O Rio de Janeiro mantém o 

planejamento para a realiza- 
ção do Carnaval. A Secretaria 
Estadual de Saúde afirma que 
mudanças só ocorrerão em 
caso de alteração na tendén- 
ciacpidemiológica na cidade. 
A Lesa (Liga das Escolas 
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Filho da grande dama do teatro, 
viveu aarte e o espiritismo 
LUIZ CARLOS BECKER FLEURY MARTINS (1949-2021) 

Patrícia Pasquini 

são PAULO “A vida é uma eter- 
na renúncia de simesma: Era 
a frase que Luiz Carlos Becker 
Fleury Martins, o Cuca Becker, 
gostava de repetir. 
Cuca nasceu no Hospital 

Santa Catarina, na Bela Vista 
(região central de São Paulo), 
filho de Tito Lívio Fleury Mar- 
tins e da grande dama do tea- 
tro brasileiro, a atriz Cacilda 

Becker (1921-1969). Era sobri- 
nho da atriz Cleyde Yáconis 
(1923-2013). 
Assim COMO sua mãe, que, 

rundia é de abril de20m, teria 
completado cem anos se esti- 
vesse viva, amou as artes in- 
tensamente. 

Ator, produtor e diretor, tra- 
balhou em teatro, cinema e 
TV. Nas telonas interpretou 
uma criança em “Floradas na 
Serra” (1954). 

de Samba) mantém a venda 
de ingressos para o desfile no 
Sambódromo e os prepara: 
tivos para a apresentação de 
506 blocos seguem em curso, 
Em Maraus, à celebração 

oficial do Réveillon ocorre- 
rá no lugar mais tradicional, 
a praia da Ponta Negra, O fo- 
co da organização, segundo 
a prefeitura, será “no respei- 
to aos protocolos sanitários 
contra a Covid-my aquecimen- 
to da economia ea segurança 
da população”. 
O Carnaval será realizado, 

mas as normas estão sob ela- 
boração de comissão especial. 
No Recife, a prefeitura ain- 

da não definiu se realizará a 
tradicional festa de virada do 
ano nas orkas do Pina e de Boa 
Viagem, na zona sul da cida- 
de, À prefeitura informou que 

Esteve ao lado da mãe em 
“Esperando Godot” (1969). 
peca que também tinha Wal- 
mor Chagas, marido de Cacil- 
da na época. Durante a apre- 
sentação do espetáculo, Ca- 
cilda Becker sofreu um der 
rame cerebral e morreu dias 
depois, aos 48 anos. 
Desgostoso pela morte da 

mãe, Cuca encerrou a carrei- 
raartistica cedo e entrou pa- 
ra o ramo da construção civil. 
Montou uma construtora no 
Itaim Bibi (zona oeste), ao la- 
do do pai. 
Cuca Becker dedicou-se 20 

espiritismo e conheceu o mé- 
dium Chico Xavier, no prédio 
dos Diários Associados. Na 
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a decisão ficará a cargo de au- 
toridades sanitárias. 
Atendência é que a decisão 

seja anunciada yo na pri: 
meira quinzena de dezembro, 
Em Belo Horizonte, a admi- 

nistração municipal diz que 
não planeja celebrar o Réveil- 
lom, mas às festas particulares 
estão autorizadas. Eventos pa- 
ra público acima de 2.000 pes- 
soas, ou que tenham shows 
e serviço de alimentação pa- 
ra pessoas em pé, devem co- 
brar comprovante de vacina- 
ção. Pode ser apresentado um 
exame com resultado negati- 
vo para Covid realizado até 73 
horas antes da festa. 
josé Matheus Santos, 
loão Pedro Pitombo, 
Matheus Rocha, Fabiano 
Malsonnave, Isac Godinho 
é Fábio Bispo 

ocasião, estava acompanhado 
pela primeira mulher, a atriz 
Dorita Duarte (1976-1987). 
“0 Chico veio caminhando, 

atravessou uma sala enorme 
sem falar com ninguém. Pe- 
gou na mão do Cuca e disse: 
“Cuca Becker, filho da primei- 
ráa-dama do teatro brasileiro, 
como eu queria te conhecer! 
Sua mãe quer falar com você. 
Venha a minha casa em Ube- 
Taba em uma semana que eu 
te mostro. Ele [Chico Xavier) 
psicografou uma mensagem 
linda, que estã no livro “Feliz 
Regresso, entre coisas intimas 
quesóeleeamãesabiam” re- 
lata o cineasta e bacharel em 
Comunicação Social Guilher- 

Em SP, vacinados com Janssen 

receberão Pfizer como reforço 
sho rauLo À partir desta ter 
ca (40), na cidade de São Pau 
lo, avácina da Pfizer contra 
a Covid será usada comore- 
torço para quem foi vacina- 
do inicialmente com o imu- 
nizante da Janssen, de dose 
única no esquema primário. 
A decisão foi tomada em 

uma reunião na tarde des- 
ta segunda (29), com a par 
ticipação do secretário mu- 
nicipal da saúde, Edson Apa- 
recido, da equipe técnica da 
Secretaria Municipal da Sa- 
úde, da Vigilância em Saúde 
e de diretores de hospitais. 
Um dos motivos que leva- 

ram à liberação da dose de 
reforço para esse público 
toi a descoberta da varian- 
té ômicron do coronavirus, 
A expectativa é que as mais 

de 300 mil pessoas que rece 
berama dose única da Jans- 
serem São Paulo sejam imu- 
nizadas como reforço da Ph- 
zer Essa decisão de autori- 
zar a aplicação da Pfizer se- 

gue documento do governo 
estadual, que já havia per- 
mitido a intercambialidade, 

Os representantes da Saú- 
de do municipio ainda anun- 
ciaram que não será preciso 
apresentar um comprovan- 
te de residência para se va- 
cinar em um dos postos da 
rede municipal de saúde, o 
que antes era exigido para 
evitar que moradores de ou- 
tros municipios viessem aos 
postos da capital paulista 
A secretaria determinou 

ainda que possíveis casos 
da variante ômicron terão 
como referência o É apr 
Municipal Tide Setúbal, em 
São Miguel Paulista, além do 
Hospital Geral Guaianases, 
Além da coleta de amos- 

tras e sequenciamento genó- 
mico, a cargo dos institutos 
Butantan e Adolfo Lutz, se- 
rão feitas coletas de pacien- 
tes suspeitos (sintomáticos) 
vindos de paises informados 
pelo Ministério da Saúde. 

Se for preciso, Pfizer terá vacina 
adaptada, diz chefe no Brasil 
anasiuia A presidente da Pfh- 
zerno Brasil, Marta Diez, dis- 
se Folha que o novo contra- 
to com o Ministério da Saú- 
de prevê a entrega de vaci- 
nas contra Covid adaptadas 
avariantes do coronavirus, 
Formalizado nesta segun- 

da-feira (29), 0 acordo pa- 
rante ao Brasil 100 milhões 
de doses do imunizante em 
2022, com opção de comprar 
mais ço milhões de unidades. 

Diez disse que a farmacêu- 
tica ainda avalia se a sua va 
cina perde força em conta 
to com à ômicron. À ideia é 
que os resultados sejam di- 
vulgados “nas próximas se- 
manas”, em dezembro, 
A Pfizer ainda não decidiu 

se precisará atualizar a sua 

me Becker, 47, seu filha. 
A partir daí Cuca Becker ini- 

ciou-se no espiritismo. Por 
muitos anos, dirigiu o Insti- 
tuto Filantrópico Cacilda Bec- 
ker, em Diadema (na Grande 
São Paulo), atualmente sob a 
direção de Guilherme. 
Cucaera alegre, espirita fer 

renho, que lutava contra O 
racismo e o preconceito. Na 
doutrina espirita trabalhou 
também para que as pessoas 

vacina para enfrentar as no- 
vas formas do virus, mas, EE 
lo contrato, o Brasil recebe- 
ria essas doses já adaptadas 
EM 1022, 

Se necessária uma mudan- 
ca no produto, conta ainda 
Diez, ela pode ser desenvol- 
vida em seis semanas, De- 
pois, seriam mais cem dias 
para ele ser produzido e en- 
tão entregue. 
“A maior diferença entre 

os dois contratos é de defi- 
nição de produto. O acordo 
de 2621 só inclui a vacina já 
desenvolvida. Agora a abran- 
gência é maior, o ministério 
teria acesso a estes novos de- 
senvolvimentos”, disse a pre- 
sidente da companhia nesta 
segunda-feira. 

aprendessem a dividir, “Ele 
era preocupado como bem do 
próximo”, resume Guilherme. 
Cura morreu em 26 de no- 

vembro, aos 72 anos, ao lado 
do filho e da segunda esposa, 
Virginia Becker Fleury. 

MARIA MARONCI] MONTE BRAZ 

hos 64, casada com Raimundo 

Braz Filho. Segunda (29/11). 
Crematório Fenitência Caju, Rio de 

Janeiro (RU) 

Procure o Serviço Furenário Mumicipal de São Paulo 
vel (m] 3956-3860 e centralação prefeitura sp poe br /servicofunerario. 
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e segurança na hora de abastecer a sua casa. 

— Para mais informações, consulte nas lojas ou no site Ca rrefour.com.br — 
: | as 

os paricipami m bo fr rrafo tre para compras no sito anaucar 

Todos merecem o melhor. Carrefour E 04 



B4 TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 202] 

cotidiano 

Violência obstétrica ainda 
assombra mulheres no Brasil 
Pais, no entanto, avança na assistência ao parto; pesquisa da Fiocruz mostra que 

30% de 626 maternidades publicas oferecem atenção inadequada à mãe e ao bebê 

Cláudia Colluccol e Mathllde Misstoneiro 

reLoras tes) No trabalho de parto vaginal em maternidade 
pública de Pelotas (RS), a estudante de farmácia Sabrini 
Ramos de Carvalho, 29, não conseguia ficar deitada. Ex- 
plicouao médico que sentia dores insuportáveis. “Pedi 
para ficar em pé ou agachada, posições mais confortá- 

veis. Mas ele disse não, que quem mandava ali era ele” 
Com dilatação de g cm e fortes contrações de expul- 

são do bebê, indicativos de que parto estava próximo, 

Sabrini recebeu na veia, sem ser avisada, ocitocina (hor: 
mônio que provoca contrações no útero). Também sem 

A fisioterapeuta Ariane No- 
pueira, 34, também sofreu uma 
episiotomia sem ser avisada. 
“Comecei a sentir muita dor, 
perguntei o que estava aconte- 
cendo e falaram que estavam 
suturando o corte. Não que- 
ria ter feito, não informaram 
que fariam. Depois, os pon- 
tos abriram, infeccionaram. 

Os sustos continuaram nos 
dias seguintes O bebé apre- 
sentou icterícia que não me- 
lhorava com os banhos de luz 
na maternidade. Fola própria 
Artane que descobriu a causa: 
a máquina, com manutenção 
vencida havia mais de um ano, 
estava obsoleta, “As pessoas 
me perguntam se eu quero ter 
um outro filho, e eu digo que 
não, Não quero passar nem 
perto daguilo de novo” diz, 
A bióloga Alinca Peres da 

Fonseca, 38, saiu da materni- 

dade com uma fratura na cos- 
tela. Durante o parto do filho 
cacula, ela foi submetida à 
manobra de Kristeller, prática 
que consiste em pressionar à 
barriga da gestante para em- 
purrar o bebê. O mecanismo, 
contraindicado pela OMS e pe- 
lo Ministério da Saúde, pode 
comprometer a saúde da mãe 
e do bebê, No lugar da cos 
tela Fraturada, Alinca tatuou 
a palavra “Renascimento”, 

“Essa manobra [de Kristel- 
ler) considera o corpo damu- 
lher um tubo de pasta de den- 
te. Euaperto aqui em cima da 
barriga eo bebé espirra lã em- 
baixo. Há relatos de ruptura 
deútero, de figado e de baço, 
de fratura de costela. O pesso- 
al faz uma força tão descomu- 
nal que estoura a mulher”, diz 
amédica Daphne Ratiner, pro- 
fessora da UnB (Universidade 
de Brasilia) e presidente da Re- 
huma (Rede pela Humaniza- 
cão do Parto e Nascimento). 
Além das práticas já descri- 

tas, também são frequentes 
relatos de vlolência psicológi- 
ca e agressões verbais contra 
gestantes no trabalho de par 
to, como “na hora de fazer não 
gritou” ou “você não esti aju- 
dando, seu bebé pode morrer”, 

Ema2014, 4 OMS reconheceu 

esse conjunto de abusos sofri- 
dos pelas mulheres como vio- 
lência obstétrica, uma ques- 
tão de saúde pública e de vi- 
olação de direitos humanos. 
Masema0190 Ministério da 

Saúde assinou um despacho 
pedindo que a expressão fosse 
evitada e, possivelmente, abo- 
lida em documentos de poli- 
ticas públicas. Atendia a uma 
reivindicação da classe médi- 
ca, que não aceita o termo. 
No entanto, por recomen- 

dação do Ministerio Públi- 
co Federal, a pasta recuou da 
decisão é reconheceu o le- 
gitimo direito de as mulhe- 
res usarem o termo “violên- 
cia obstétrica” para relatar 

maus-tratos, desrespeito e 
abusos númomento do parto. 
A maior pesquisa nacional 

sobre parto, a Nascer no Bra- 
sil, realizada entre 2011 € 2012 
com 24 mil mulheres, mos- 
trou que 45% das gestantes 
que tiveram seus filhos no 
SUS relatavam maus-tratos. 

Uma nova edição está em 
curso para verificar como es- 
tá à stuação dez anos depois. 
Mas há sinais de que Doi 

ve avanços na humanização 
e assistência ao parto, se- 
gundo estudo feito em 2017 
e divulgado em abril deste 
ano pela Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz) e pela Univer: 
sidade Federal do Maranhão. 
O trabalho ouviu 192,5 mil 

mulheres que tiveram seus 
bebês em 626 maternidades 
públicas que Fazem parte da 

informação prévia, sofreu um corte entre a vagina e o 

ânus (episiotomia) para facilitar a passagem do bebe. 
A episiotomia tem altas chances de complicações, 

como sangramento e infecção. A recomendação da 

OMS (Organização Mundial da Saúde) é que seja fei- 

ta apenas em situações excepcionais, quando há ris- 

co para a mãe ou o bebê e, ainda assim, com aval 

da parturiente. “Levei muitos pontos, perdi muito 

sangue. Passei muito tempo na função de chorar, mui- 

to frustrada por não ter tido o parto que eu queria” 

Rede Cegonha, estratégia do 
Ministério da Saúde criada 
emacu como intuito de me- 
lhorar a assistência às mulhe- 
res na gestação, no partoeno 
puerpério. O indice de episi- 
otomia, por exemplo, caiu de 
47%, em 201, para 27H, em 
3517. O da manobra de Kris- 
teller de 56% para 15%. E ata- 
xa de mulheres que tiveram 
direito ão acompanhante no 
parto passou de 5% para Eça 

O mesmo estudo mostra, po- 
rém, que ainda há muito que 
avança Por exemplo, apenas 

um quinto das mulheres teve 
acesso a analgésico no parto 

Cerca de qc% das maternida- 
des oferecem uma atenção 
considerada inadequada à ges- 
tante e ao bebé, Dois terços das 
instituições (66,2%) têm con- 
dições estruturais precárias. 

Para a médica Simone Di- 
niz, professora da Faculdade 
de Saúde Pública da USP o au- 
mento da presença do acom- 
panhante durante o parto 
tem sido fundamental na re- 
dução da violência obstétri- 
ca. “O acompanhante é uma 
testermunhoa. Ele tem um efei- 
to mágico em reduzir formas 
de abuso verbal, deconstran- 
gimento de natureza sexual 
do tipo “na hora de fazer, vo- 
cê gostou, de ridicularizar os 
pedidos de ajuda da mulher” 
Segundo ela, o fato deosmo 

Vir Teria SCNCIS LET Mm PAOITRE 

ado como violência obstétrica 

procedimentos técnicos que 
eram feitos rotineiramente, co- 

mo a epistotomia e a manobra 
de Kristeler tambémacelerou 
oritmo das mudanças nos mo- 
delos de assistência obstétrica. 

Denuncie 

Episódios de violência 
abstetrica podem ser 

registrados em boletins de 
ocorrência nas delegacias de 
polícia. Tambem é possivel 
denunciar peló Disque 
135, 58 O partD DCDITEU EM 

matemidade do SUS, ou 
peio Disque “BO, que recebe 

todos 05 tipos de denúncia 
de molendia contra 2 mulher 

O serviço está disponivel 
24 horas por dia, incluindo 
sábados, domingos é feriados 

& Lipação é gratuita 

A bióloga Alinca Fonseca, 38, que denunciou o médico que a atendeu por violência obstétrica mathiidemissiane'ra/Folhapress 
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“Em alguns serviços de São 
Paulo, fazer atualmente a ma- 
nobra de Kristelley é motivo de 
demissão por justa causa. Era 
uma questão totalmente irvi- 
sivelhá dez, 15 anos. Não tinha 
nem registro em prontuário” 

Para Daphne Rattner, nos ul 
timos anos, a visão de huma- 
nização do Ministério da Sa- 
bde avançou nas ações de ci- 
dadania, como garantia de a 
gestante ter acesso a seis con- 
sultas de pré-natal e direito ao 
acompanhante, mas ainda ha 
muitos problemas nas reta- 
ções interpessoais, do profissi- 
onal de saúde coma gestante, 

"A gestão do serviço de sa- 
úde é corresponsável por es- 
sa viidencia porque muitas 
vezes sabe que o profissional 
a comete, mas não faz nada 
para impedi-la”, diz à médica, 
A adoção de práticas e cui- 

dados não baseados em evi- 
dência cientifica também é 
outro problema recorrente, 
“Muitos profissionais de saú- 
de e faculdades de medicina 
não se atualizaram. Continu- 
amadotando práticas nos cor 
pos das mulheres que já deve- 
riam ter sido banidas' afirma. 
Segundo à estudo da Fio- 

cruz, houve avanços impor 
tantes na assistência do par 
to pelos médicos. “Não só a 
enfermagem introduziu bo- 
as práticas. Os médicos tarm- 

Iuém miuler ram do Esse novo 

modelo de fazer parto, Claro 
que ainda não é na intensida- 
de que a pente quer” disse q 
médica Maria do Carmo Le- 
al, coordenadora do estudo. 
A médica epidermiologista 

Fátima Marinho, consulto- 
ra da organização de saúde 
pública Vital Strategies, afir- 
ma que os casos de violência 
obstétrica refletem a nega- 
ção dos direitos reproduti- 
vos. “A maternidade ainda é 
vista como dever, obrigação 
social esperada da mulher” 
Segundo Marinho, é pre- 

ciso que haja uma mudan- 
ça na conduta médica à par: 
tir do rastreamento de pro- 
blemas que ainda persis- 
tem e resultam na violência, 
“A impunidade gera as mus 
condutas. Se [os obstetras] 
souberem que alguém estã 
olhando e vaitomar providên- 
cias, eles mudam as práticas” 
Cominto no pog. BS 
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Evolução dos cuidados obstétricos 
entre 2011 e 2017 

Em % 

m201m mol 

Acompanhante ao parto Fr 
E aaa | 

Partograma nos prontuários FR 
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Uso de metodos rão farmacológicos Fr 
paraalívio dador FM 

Deambulação jeam bihar) Fes 

dO e 
Poder consumir liquido ou alimentos FA 
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Litotorria (pomão pirecolgicaj 

Episintormia (oarteestre d perinece e brus) 

Manobra de Ersbelier jetepertas a borda) E ml 
Adequação atual das maternidades públicas 

- 4 1% estão totalmente adequadas em todos os itens 

- 25% estão inadequadas 

«so em 57% das maternidades as pestantes têm acesso 
a banheiro exclusivo para elas, poltronas para 
d acompanhante e à área de barho para o recém-nascido 

Fontes Pesquisa Nagoer mi Brmill Rune Sualiação da Parto 
E Hamelecne bo = Rebe Coentro [2017] 

Cena do minidoc sobre a bióloga Alinca Peres da Fonseca; 
veja o vídeo completo (também em versão acessivel) 
em youtube.com folha 
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Em maio do ano passado, uma 
obstetra de Pelotas (RS) foi 
agredida a socos e pontapés 
durante um parto pelo ma: 
rido de uma pestante, que à 
acusou de violência obstétri- 
ca Um inquérito policial con- 
eluiu que o homem praticou 
crime de lesão corporal e ame- 
aça contra a musica, Ambos 
os casos tramitam na Justiça, 
Depois do episódio, mais 

de cem denúncias de vio- 
lência obstétrica vieram à 
tona, Segundo a advogada 
Laura Cardoso, presiden- 
te da ONG Nascer Sorrindo, 
grupo de apoio ão parto hu- 
manizado, as mulheres fo- 
ram orientadas à procurar 
o Ministério Público Fede- 
ral, mas nenhuma denúncia 
acabou prosperando, 
Três meses antes desse 

episódio, o município havia 
aprovado a Lei do Parto Se- 
guro, articulada pelo movi- 
mento de mulheres após a 
morçe da jovem Débora Du- 
arte, de 22 anos, por hemor 
ragia depois de uma cesárea, 
Após muita polêmica 

e pressão da classe médi- 
ca, a expressão “violência 
obstétrica” foi retirada do 
texto da lei À época, o Si- 
mers (sindicato dos médi- 
cos do Rio Grande do Sul) 
disse que o termo “não da- 
va segurança juridica para 
o exercício da medicina”. 
Não há uma lei federal que 

tipifique aviolência obstétri- 
ca, mas certas condutas po- 
dem ser enquadradas como 
crime comum. Por exemplo, 
episiotomia e manobra de 
Kristeller podem ser engqua- 
dradas como lesão corporal. 
Nesses casos, segundo a ad- 

vogada Laura Cardoso, amu 
lher deve procurar uma de- 
legacia de policia e registrar 
um Boletim de Ocorrência, 

Na área cível, é possível in- 
gressar com ação de inde- 
nização por danos materi- 
ais e/ou morais, Casos de 
violência obstétrica tam- 
bém podem ser denunci- 
ados pelo Disque 176, se O 
parto ocorreu em matermi- 

dade do SUS, ou pelo Disqu 
valo, que recebe denúncias 
de violencia contra a mulher. 
Dados do estudo “A cor 

da dor”, publicado em 2017, 
mostram que as negras teén- 
demasofrer ainda mais. “Por 
exemplo, oferta-se menos 
analgesia de parto como se 
elas lidassem melhor com a 
dor tipo 'elaénegra, ela aguen- 
ta”, afirma Da Eattner. 
Apesquisa com matermda- 

des da Rede Cegonha reforça 
a à existência dessas dispa- 
ridades raciais, mas mostra 
que elas foram reduzidas en- 
trezoue 2017. Entre as mulhe- 
resbrancas, a taxa de analge- 
sia durante o parto passou de 
10,2% para 26,1%, Entre as par 
das, de 6,5% para 17,2% centre 
as pretas, de 6,7% para 17,7%, 
A oferta de massagem au- 

mentou 6,4 vezes entre as 

brancas (de 6,8% para 27,4%), 
sete vezes entre as pardas 
(de 4,1% para 24,6%) e no- 
vevezes entre as pretas (de 
2,6% para 21%). “Isso não 
quer dizer que elas [pretas 
e a pardas| estejam melho- 
res, mas que estão mais pró- 
ximas. Isso é algo ue temos 
que fazer no SUS” disse a mé- 
dica Maria do Carmo Leal. 
Para Antonio Rodrigues 

Brapa Neto, diretor do de- 
partamento de ações pro- 
gramáticas e estratégicas 
do Ministério da Saúde, 
embora ainda haja proble- 
mas, a pesquisa demons- 
tra que houve claros avan- 
cos na assistência ao parto 
no pais após a implantação 
da Rede Cegonha, 

Em 2 anos, maternidade 
no R$ reduz pela metade 
cortes vaginais no parto 

DIAS MELHORES 
PELOTAS (R5) Referência em 
parto humanizado no Rio 
Grande do Sul, a materni- 
dade do Hospital Escola da 
UFPel (Universidade Federal 
de Pelotas) reduziu pelame- 
tade o indice de episiotomi- 
as (corte nó perineo, região 
entre à vagina é o dmnus, pa- 
ra facilitar a passagem do 
bebé) nos últimos dois anos, 
Em 2019, a taxa chegava 

a 27%. Até setembro deste 
ano, O indice médio estava 
em u%, com pico de 15% em 
meses anteriores, os meno- 
res dahistória da instituição, 
que realiza cerca de 120 par- 
tos por mês. No Brasil, ataxa 
atual está estimada ema. 
Um marco na inflexão dos 

números fúi a chegada das 
enfermeiras obstétricas a 
partir de 2014, Hoje elas és- 
tão presentes em todos os 
turnos da maternidade, se- 
pu Patricia Noguez, che- 
da divisão de gestão docui- 
pa a No pais to- 
do, quase dobrou a participa- 
ção das enfermeiras ohstétri- 
casos partos vaginais, entre 
sou e aci: de 17% para 70%, 
segundo estudo da Fiocruz 
em 626 maternidades públi- 
cas ligadas à Rede Cegonha. 
“Tinhamos um atendimen- 

to muito médico centrado, 
um grupo de médicos mui- 
to antigos, as discussões so- 
bre parto humanizado ainda 
eram muito incipientes. junto 
com elas [enfermeiras], che- 
param médicos jovens, com 
outro olhar” explica Noguez. 
Segundo Cristiane Becker 
Ren chefe da divisão 
médica do hospital, essas 
mudanças trouxeram me- 
lhoria à assistência ao parto, 

Ela afirma que todos os 
profissionais passaram por 
uma formação obstétri- 
ca que tem reconhecimen- 
to internacional, bascada 
nas atuais evidências cien- 
tíficas, para haver uma ho- 
mogeneidade de condutas. 
Entraves ainda existem 

nessa interação entre mé- 
dicos e enfermeiras na obs- 
tetrícia, mas vêm sendo dis- 
cutidos em conjunto. “A gen- 
te nota muito a enfermeira 
obstétrica trabalhando no 
pré-parto. Mas, no periodo 
expulsivo, entra o médico. 
Talvez ainda falte confiança 
de ambas as partes”, diz Je 
nifer Figueroa, chefe da uni- 
dade de atenção da saúde da 
mulher do hospital-escola. 
Outros profissionais, co- 

mo os da educação fisica, 
também foram incorpora- 
dos no trabalho de pré-par- 
to, A mulher pode escolher à 
seg confortável. Hã 

quetas para dar hz sen- 
tada se esse for o desejo. Re- 
Cursos ri música, aroma- 
terapia, bolas e escada para 
relaxar amusculatura lombar 
também estão disponiveis. 
“Vim pára cá porque à mi- 

nha gestação era de risco, ti- 
ve diabetes pestacional. Che: 
guei com 4 em de dilatação 
e depois alguns exerci- 
cos na sala de parto, já es- 
tava com q em O parto foi 
bem tranquilo, emocionante, 

O que diz a lei 

Não há legislação federal 
que tipifique O crime de 
viplência obstétrica, mas 
episiotomia & manobra 
de Kristeller por exemplo 
podem serenguadradas 
como lesão corporal, 

CÓDIGO PENAL 

Lesão corporal 
Art. 129. Ofender a 
integridade corporal ou 
asaúde de outrem. 

A pera prevista para quem 
cometer o crime & detenção, 
de três meses a UM aro. 

do jeito que eu queria” con- 
taa repositora demertado- 
rias Tibele da Luz Dias, 72. 
Outra iniciativa do hospi- 

tal é permitir que a gestante 
seja assistida por sua doula 
de conhança, À profissional 
precisa se cadastrar na insti- 
tuição e ter uma carteirinha 
de identificação. Durante a 
pandemia, o trabalho ficou 
suspenso para evitar aglome: 
ração, mas será retomado. 
O próximo passo será q 

oterta de analgesia no tra- 
balho de parto para todas 
as gestantes do SUS, Os pro- 
fissionais estão passando 
por treinamento. Mesmo 
com essa mudança na cul- 
tura, O hospital foi cenário 
em 2020 de um caso polici- 
al, após uma médica obste- 
traser agredida pelo marido 
de uma paciente que a acu- 
sou de violência obatirica 

Para Patricia Noguez, O 
episódio serviu para aler- 
tar sobre falhas na comuni 
cação. "Nossa comunicação 
com aquela mulher em tra- 
balho de parto tem que ser 
mais eletiva, precisa aconte- 
cer de uma forma melhor” 

Por exemplo; a gestante 
chega em trabalho de par 
to e é atendida pela equi- 
pe plantonista, No dia se- 
guinte, com a mudança do 
turno, ela passa a ser aten- 
dida por um outro médico, 
outros residentes. “Tudo is- 
so são obstáculos que atra- 
palham uma conversa fran- 
ca a respeito do parto, tipo 
“olha, prmÓbs Seia 
vontade, mas talvez chegue 
um momento em que será 
preciso uma intervenção. 
Você está de acordo? diz. 
A busca por uma lingua- 

gem clara e didítica é um 
outro desafio na comunica- 
ção entre médico e paciente. 
“Falar a informação de ma- 
neira que a paciente enten- 
da, Multas vezes a parturien- 
te não está nO seu juízo nor 
mal, o desconfortoegrande, 
é dificil a comunicação” 
Segundo Neutzling, há ges- 

tantes que chegam com pla- 
nos de parto, mas que sequer 
entendem o conteúdo do 
que está escrito. “Já peguei 
paciente que disse: “eu não 
quero que escutem O meu 
bebe durante o trabalho de 
parto; Afa gente tem que ex 
plicar que isso precisa ser fa 
to. Ás vezes estão abertas pa- 
ra isso, outras não” afirma, 
Outra situação que ainda 

gera conflitos é a necessida- 
de de episiotomia, que não 
deve ser rotina, mas, em al- 
guns momentos, será neces- 
sária caso ocorra uma dif 
culdade (distocia) durante 
o parto, explicaa médica. “A 
gente precisa ter tempo com 
essa paciente para explicar 
isso tudo. O ideal seria que 
essas discussões todas tives- 
sem ocorrido no pré-natal” 
Segundo pesquisa da 

Fiocruz, a falta de escu- 
ta das mulheres é um pro- 
blema recorrente em ma- 
ternidades de todo o pais. 
Menos da metade das insti- 
tuições olerece, por exem- 
plo, serviços de ouvidoria, 

[+| 
Série especial 
aborda violência 
contra a mulher 

no Brasil 

& Folha publica oito 
capítulos com reportagens 
e minidocumertários 
sobre diferentes aspectos 
da violência de gênero 
no pais. Estão sendo 
abordados crimes como 
estupro, exploráção 
sexual, femiricídio e 
perseguição virtual, 
além de casamento 
infantil e violência 
obstetrica e política. 
Na próxima semana, a 
história de Laide, 63 
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Mais de 50 
pesquisadores 
da Capes pedem 
renúncia coletiva 
Profissionais criticam pressão 
para acelerar abertura de cursos 
e para aprovar ofertas a distância 

Paulo Saldana 

srasiia Umprupodepes- 
quisadores ligados á Capes, 
órgão do MEC (Ministério 
da Educação) responsável 
pela pós-graduação no pa- 
is, pediu renúncia coletiva. 
Eles criticam a pressão do 
órgão para acelerar ações 
permitindo a abertura de 
DúVOS CUPSOS, para aprovar 
ofertas à distância e um su- 
posto descaso da liderança 
da Capes na retomada 
avaliação dos programas. 
Três coordenadores e 28 

consultores da área de ava- 
liação de matemática; pro- 
babilidade e estatistica as- 
sinaram uma carta de re- 
núncia que foi divulgada 
nesta segunda-feira (29), 
Ainformação foi publicada 
pelo jornal O Globo e con- 
firmada pela Folha. 

Na semana passada, trés 
coordenadores da área de 
astronomia/fisica já havi- 
am anunciado sua saida 
por insatisfação com apre- 
sidência da Capes (Courde- 
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superi- 
or), Outros 18 consultores 
desse grupo também pedi- 
ram desligamento. 
Até esta segunda-feira 

(29), são, portanto, 52 05 
pedidos de desligamento, 
E há na comunidade cien- 
tifica a expectativa de que 
venham mais pedidos. 
Pormeio denota, a Capes 

afirma que a renúncia se- 
riasó de dois coordenado- 
Tes, OS responsáveis por ca- 
da área, e que tem feito es- 

us para retomar a ava- 
liação, Defendeu, ainda, a 
continuidade dos pedidos 
de novos cursos. 
Os coordenadores são 

nomeados pela Capes para 
mandatos de quatro anos é 
o restante atua Ccúmo asses- 

sor nesses trabalhos, todos 
em atividades não remune- 
radas, mas de importância 
central no sistema. 

A empreitada é dividida 
em ag áreas de avaliação da 
pós, organizadas sob nove 
áreas temáticas e trés colé- 
gios. Os pedidos de saída 
se concentram justamen- 
te sob o guarda-chuva do 
Colégio Exatas e da Terra. 
Uma decisão judicial de 

setembro passado suspen- 
deu a avaliação quadrie- 
nal, o que À urge reações 
na comunidade científica, 
Os pesquisadores acusam 
agora a Capes de, enquan- 
to tenta acelerar o PrOCÊS- 

so que abre novos cursos, 
METAS O PEC UPS COIMbrA à 

decisão liminar que conge- 
lou a avaliação. 
“Chama-nos a atenção 

que a recente tentativa de 
suspensão da liminar te- 
nha sido apresentada pela 
Capes sem qualquer urgên- 
cia, apenas depois de dois 
meses” cita carta dos pes- 
quisadores. 
Há grande interesse de 

instituições privadas de 
ensino superior em terem 
aprovados programas de 
pós-graduação, muitas ve- 
zes para garantir o status 
de universidade, Outro in- 
teresse, sobretudo do setor 
privado, é na liberação de 
cursos na modalidade EAD 
(ensino a distância). 
A nota da Copes diz que 

muitas universidades es- 
tão sendo prejudicadas por 
não poderem pedir cursos 
novos é que a situaçãonão 
pode perdurar. “jA decisão 
judicial] não sustou a prer- 
rogativa da Capes instaurar 
o procedimento de APCN 
quevisa, em última análise, 
dar às Instituições de ensi- 
no a possibilidade de sub- 
meter pedidos para criação 
de novos cursos de mestra- 
do e de doutorado” 
A Capes, segundo à no- 

ta, tem envidado esforços 
para restabelecer a av; 

ção, capela para que ci 49 
coordenadores permane- 
cam no apoio à avaliação, 

Alunos que perderam Enem no 
Salgueiro poderão refazer prova 
RO DE JANEIRO Os estudan- 
tes do complexo do Salguei- 
ro, em São Gonçalo, noRio 
de Janeiro, que perderamo 
primeiro dia do Enem (Exa: 
me Nacional do Ensino Mé- 
dio) por causa da operação 
da Polícia Militar que 
HOM MOVE PESSOAS INCFTAS 

podem solicitar, a partir 
desta segunda (29), a rea 
plicação da prova. 
Segundo o Inep (Instituto 

Nacional de Estudos e Pes- 
quisas), autarquia respon- 
sável pelo exame, os estu- 
dantes podem fazer o pe- 
dido na página do partici 
pante nosite do Enem, até 
a de dezembro, As provas 
serão reaplicadas nos dias 
9e16 de janeiro. 
O edital da prova prevê a 

possibilidade de reaplica- 
ção por questões loggisti- 
cas, como stres natu- 
rais, falta de energia elétri- 
ca, falhano dispositivo ele- 
trônico fornecido ao parti- 
cipante que solicitou uso 
de leitor de tela ou erro de 
execução de procedimen- 
to de aplicação que incor 
ra em comprovado prejuí- 
zo do participante. 

Dados da Fundação Ces- 
granrio, responsável pela 
aplicação da prova no esta- 
do, indicam que 560 jovens 
que fariam o Enem emseis 
locais próximos ao Salguei- 
ró não compareceram, leso 
representa uma abstenção 
de 24,4%, ainda abaixo da 
média estadual, de 24,9%, 
O Enem 2021, realizado 

nos dias 21e 28 deste mês, 
registrou 29,9% de faltosos, 
Dos 4,1 milhões de inscri- 
tos esperados, 990 milnão 
compareceram ao exame, 
Fizeram de fato o Enem 

2179-559 pessoas. E o me- 
nor número de participan- 
tes desde 2004, quando à 
prova funcionava apenas 
como uma avaliação. 
Dessa forma, este foi o 

menor número de inscri- 
tos desde que o Enem é 
usado como acesso ao en- 
sino superior À partir de 
2005 O Exame passou a 
ser usado para o Prolini 
(Programa Universidade 
para Todos) e, em 2009, 
ganhou o formato atual e 
tornou-se vestibular para 
a maioria das universida- 
des federais. 
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Jovem que conseguiu escapar da Kiss fala 
da culpa que sentiu por ter sobrevivido 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

ambiente 

Governo levou 
à C0P26 dado 

MINHA HISTÓRIA seguiram sair com vida da bo- quarta (1º)—, criou um cole- 
GABRIEL ROVADOSCHI ate Kiss, em Santa Maria, no tivo de sobreviventes para fa- & 
BARROS Rio Grande do Sul, na madru- lar sobre a tragédia, o Expre- WTea e ue d 
saNTAMARIA Gabriel Rovados-  gadade27 de janeiro de 2017. Cidade, uma metáfora do que | LEA 
chi Barros, 27, já ouviu que Adém do trauma, conviveu vê como uma longa viagem ea 
não tinha cara de sobreviven-. comsentimento de culpa por história que marca | 
te. Sem marcas de queimadu- tersobrevivido à ragiédia que acidade de Santa Maria (RS). m 
rasousequelas visiveis, foiis: matou 242 pessoas. dk e e S LL d e 
so que alguém concluiu quan: Amtes do julgamento de qua- 
do ele contou que foiuma das 
mais de 600 pessoas que con: 

troréus que respondem pelo 
caso =p jun começa nesta 

Denel Março! 

Durante muitos anos, no dia 
27 de janeiro, saia da cidade, 
Ano passado foi a primeira 

Relatório aponta redução de 5% de 
a voz que me Expus, em uma destruição na Amazonia, mas houve 

live, é agora criei o ExpreCi- spa ira dp E 
'á S dade, um espaço para com- aumento; ministerio nao comenta 

em TD partilhar sentimentos, rela- a 
más, HOR ficar quieto, Vinicius Sassine em e do período ante- 
na Eu tinha muito medo de ser rior. É o maior valor já regis- 

coisa, já reconhecido como sobrevi- enasiua O govemo Jair Bol. trado desde 20c6. bj 
AVISOS DE LICITAÇÕES ouvi que não — vente, OUnome pesava muito. sonaro não só segurou à di Odocumento do Inpe ficou 

PG SABESP CSS DMOS/2I-Rorgvação das iverças vigenles & aéuisição dé tinha cara de Quando sai da boate e sen- vulgação do recorde de des. pronto em27 de outubro, No 
Menças adicionais, seporis é serviços cs solução da fabricando SHOW! sobrevivente. oi no meio-fio, a cena recon- matamento da Amazôniaem — mesmodia, foi inserido nosis- 
sppoea bas re tra pag o nie tra À Bier pena figurou minha vida. Fiquei 15 anos, detectado pelo Inpe tema eletrônico do governo. 
poncigoránie a paricgpação) na acesso Cadastro de Farrecedorss”. Probemas ig muitos anos pensando: por (Instituto Nacional de Pesqui- Os dados ficaram ocultos na 
Ei obtenção ce senta, contatar fone [17] 2588-6724 | BSiZ ou inlormações. Av cm sera rea que sai? Tinha muita pente sas Espaciais), como levou à véspera da COP26, durante à 
io dr ço pi melhor que eu para sair Me COPa6 um dado de queda de cúpula da ONU e quase uma 
a Eeesão Pública, SP 309 UZA «CI A Diretoria, Gabriel lembro de um vão, da opor 5% da devastação no bioma, semana após o fim do evento. 
crio sed vas oem opere o soc tunidade de sair, peguei o lu- registrado em um documen- Oreconde de desmatamen- 
ic il dr A seis Divida e | | Earmaú gar dealguém. Se estou falan- to oficial do MMA (Ministério to da Amazônia em 15 anos só 
maço - RGOM Edita compro disponivel para comico a parti de at tiaaas «| | mm do hoje, é porque isso ainda do Meio Ambiente). veio a público no último dia 18, 

a besp sm politaiaeoasfaraw Enibep com Eticiasnes, ociardo niiorção 3 y To cos H jo ti rrydatatro “ii ani Tiiios 

RENA MO aebedo + cacdanico aum empresa - Problema Gl silo, cortasar fone 011] doincêndioda ME de na anha. e No dia pes dia útil Q Ministério da Ciência, Tec 
Jamá-dina. Envio das Progustas a pare da COMDO (emo horap do da 1222021 | | bogte Kiss So neste ano aprendi um da Conferência das Nações mologia e Inovaçãonão explica 
sé ha CRAOO do cla Li tivDod A, no she nolssa pb! mmprósas que posssám penta do 
acesso ds DS/0) do cid 14 BO será cao ineo a pasado pública prio Proguaba 
Dosskd irong qeaia cetim Av De Pro Rocha, "Ss, das DB! da Franca, 
SU US LPiranda 
Pi SABESP AV Gabi - Prestação de soraiços da enganhada pais lianaporie 
a destinação fm da fado maidio de Gálma Do aésia O memorial quicdada, com 

tomocimerio tes caçambás po cosemporho, dos sistemas de iratamendo Ce taçião 

dos muricipios de Campos do Jordão São Besio do Sapocsl e Sarto Antonio do 

Pira no debito dá UM Vais do Parálha Pv, Edital compísio diaponive! para dom oáel 

à partir de SO tBoA = uai sabes com brbótacoss, mediana cblenção de senha 

Tá Hbesdo - cadasite suá empresa Problemas o sia, cortalar foré [11] FIBE-GOES 

pouco que a culpa não é mi- 
nha. Tem responsáveis. 

já ouvi tanta coisa, já ouvi 
que não tinha cara de sobre- 
vivente, Não tenho cicatriz, 
só a minha história, 
A Kiss foi a primeira boate 

aque eu fui, tinha 18 anos. Eu 

Unidas para Mudanças Climá- 
ticas, em Glasgow, no Reino 
Unido, o MMA anunciou um 
plano para zerar 0 desmata- 
mento da Amazônia em 2925. 
O anúncio foi feito pelo mi- 

mistro Joaquim Álvaro Pereira 

Leite, em mensagem virtual 

por que os dados permanece- 
ramescondidos. Em nota, dis- 
se é rn a do Prodes 
se dá anualmente no mês de 
dezembro, mas ao longo dos 
anos já fui divulgado em ou- 
tubro, novembro e dezembro. 

Leite disse que só teve aces- 
Envia dás propostas a part ca DONO dis 15/2/2027 até as 0800 de 16/12/2021 na estava dolado oposto do pal- transmitida no estande dogo- so aos dados do Prodes no dia 
oa ram la pie acido dica veaghiptoceni ri eapdda pi co, Dei umas voltas com meus verno brasileiroem Glasgow. emquese tornaram públicos 
Chiba, incalizado nó Menicipão de Enio E epa clear pata clica amigos até parar ahi. Foi quarn- O MMA apresentou as dire- no site do Inpe. Mas não res- 
a parbr de 30427 - em sabesg com brieitacoss, mediarta obtenção de senha do tudo começou. trizes para neutralidade ch-  pondeu às perguntas da re- 
no acaso - Cadastre sua empreta - Problemas c! sde, Contatar ore (D'it) FORA 

GasA Emo das Propostas a parir da 0bhdo Lodrá Fora) do da 1/2 atá bs 
A música parou, cabeças mática, cujo principal anexo portagem sobre o dado in- 

OShDO da dia INN, pó ss acima pf GMMPrURIA quê poa Sacha de CAELO; se voltaram para o palco, um é o Plano Nacional para Con- correto apresentado à COP26, 
pia ei 15HDD1 será dáco inigo a sussão pública pro Progoeito. Franca, burburinho, Tenterver o que trole do Desmatamento Ilegal A redução de 5% no desma- 

all ig i ” 1 = a A da pal p E E a 
E EANES EEN MENU - Drasiação sá dar eia a juca pMci (adia estavam olhando. Se abriu um e Recuperação da Vegetação tamento é a mesma conside 
semanal e rmermeai) de informações cia Sabesp, dor ismpameo impressão de contas, 
relativos com dados provartanios dos arquivos comanda O orbros miriam da 
Gabosp, ratasmento dos amos » aeiecuação so Lapocs! Do mopraão Sabesp 
Eca! ditgieive pá Coari” parto ce SMP TDT = ea palbep ora a 

nó deogad lormpcscntes madiante obbonção de senha na aóntio “Cacanito Hum 
empresa” Envio das Próposiaa am path ca 60000 de 14/1227 abé da OHMS dm 
TEM! = ara pabedo com beliciiaçoss, ds CURDO setá dado iileio a Gesso 
Podes GP si (203 - (E) À Cirettria 
Li SABESP REN 042180! + “Esssução do obens no sistema de abastócimenio co 
água do fhúritiãão ce França cornpiostdendo Pestaleção de eletriulos muaróos de 
Coreia o cainda poa libra ópiica ro âmbioda Coomtóradoria de Empeeancimetitas 
Morto FEM o UM Pardo & Girárde RO *. Eca completo diapór led pára dose dad à 

parir do SM LES + meme ssbospoom biciaçõss, meciario obborção de senha 

no deste - Cadadiro gua smpress - Próblamia ci são, contatar ore Mt? | AB 

Sad Emo des Propostas a partir da OOFDO preso rom) do dia TDISMQE? até às 

Vas pessoas começavamase 
mover para a saída, e me me- 
tino meio, Dei dois, trés pas- 
sos é travou. Me lembro de 
gritos, do empurra-empur 
ra, Foi muito rápido, 
Quando a fumaça chegou 

em mim, me arderam os 
olhos, doeu o nariz. Percebi 

que era incêndio e me lem- 
brei dos programas de sobre- 

Nativa 2040-2033. À data do 
documento também é dia 1º, 
O plano define como o go 

vero pretende diminuir o 
desmatamento até zerá-lo em 
2038, Um gráfico traz dados do 
Prodes (Projeto de Monitora- 
mento do Desmatamento ma 
Amazônia Legal por Satélite), 
do Inpe, com um dado irreal. 
O gráfico vê desmatamen- 

rada pelo Conselho Nacional 
da Amazônia Legal, presidido 
pelo vice-presidente Hamilton 
Mourão, que em 24 de agos- 
to afirmou que o Procdes mos- 
traria queda de 5% no desma- 
tamento, 
Representantes de cinco 

ministérios também citaram 
queda da devastação e associ- 
aram políticas das pastas — 

CEhdo co cia 1 UAI AM0DS, ro ae meira pl emprasas qua possuam senha de acessa, vivência da TV mantive à ca- to de 12.708 km” em ace o como regularização degarim- 
às 09:07 co dis t'M/dizo, sed davo inido a ssesão pública pelo Pregoeiro beça baixa, camisa cobrindo associa ao Prodes. Seriaredu- po ilegal, intervenção militar 
Dossiê irane pára visias Av De Flámo Aotica, nº 485%, das Dê-rina-iha Fanta, bh 7 d d cad: big E ul :; ai 
MU SIDI LINPEsânda a baça e o nariz. ção de 5% ante 2026, quando nobioma, regularização fun- 
L' SABESP TGD Da161/21-Emecução das obras complementares do sistema Fui me apoiando nas pes- us satélites mostraram uma diária, exploração de madei- 
de inescepção Suzsro na AMSP integrados do Projeto Tinté - Etapa lil Edita! soas, a camisa caiu, levantei destruição de 10.851 km? raeextrativismo— aumame- 
completo deponivel pata dormibad a parir de 01 - vnmesabes com brí 

Eeitacoss, rmedianio obiesção de senha mó acesso - cadasim sua ámpresa - Erviá 
das “Propostas” à pari: ca 00h00 (Zeta hora) do dis 04/07/2022 né às 000 do 

a cabeça e não vi saida. Olhei 
de novo e viuma luz. Não me 

O número está equivoca- 
do. No último dia 18, o Inpe 

lhora dos indicadores que não 
ocorreu, como a Folha mos- 

cia DSMHIZODZ co site da SABESP. were Sabesp com brifcitacões. Às QUND) do cá : ari DE/Oi2NES fará inieio à semsão pública pá Prscedro. SPSMO SMS lembro de ser empurrado, de divulgou o relatório do Pro-  trou no domingo (28). 
E empurrar, só me joguei. des, com desmate de 13245. Odadoirreal pode ter refle- 

Agua Enbacéo usa nho va faltar di E ad 
Depoimento a km: de julho de 2020 a agos-. xosem cadeiano próprio pla- 
Fernanda Canofre to de 2021, aumento de 21% no de desmatamento. 
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Palmeiras jogará Mundial de 
Clubes em condições melhores 
Time tera férias e pré-temporada antes de viajar para Abu Dhabi em fevereiro 

são pano Pelo menos na te- 
ória, o Palmeiras chega para 
o Mundial de Clubes da tem- 
poradá de 2021 em melhores 
condições em relação à passa- 
da. No torneio disputado no 
Qatar em fevereiro deste ano, 
otime ficou com a quarta po- 
sição, a pior já obtida por um 
sul-americano. 

“A pente estava no limite fi- 
sico e mental. Aquilo foi desu- 
man”, queixa-se Felipe Melo, 

Por causa das restrições cau- 
sadas pela pandemia da Co- 
vid-19, o Palmeiras decidin a 
Libertadores passada contra 
o Santos em 30 de janeiro de 
2021. Embarcou em seguida 
para Doha e fez a semifinal 
contra o Tigres (MEX), em 7 
de fevereiro, Perdeu poriao. 
“Problema não foi só o que 

aconteceu dentro de campo. 
Não tivemos tempo para nos 
adaptar ao fuso, não podia sa- 
ir do hotel, sem consegutr dor 
mir... Nasegunda noite, cucon- 
sepul pegarno sono apenas às 
sh da manhã e tomando remeé- 
dio, Os mexicanos já estavam 
lá hã uma semana”, diz Melo, 
Depois de derrotar o Fla- 

mengo por 2 2 1, no último 
sábado (27), o Palmeiras foi 
campeão da Libertadores pe- 
lasegunda temporada conse- 
cutiva (seu terceiro titulo do 
tomeio) e se classificou para 
voltar ao Mundial de Clubes. 
O campeonato será reali- 

zado de q a 12 de fevereiro de 
2022, nós Emirados Árabes, 
Em sorteio feito nesta segun- 
da (29), ficou determinado 
que os brasileiros vão fazer à 

LIONEL MESSI 
CONQUISTA À BOLA DE 
OURO PELA SÉTIMA VEZ 

Messi, 34, VENCEU nesta 

segunda (29) sua sétima 
Bola de Ouro, prêmio dado 
pela revista francesa France 
Football ao jogador eleito 
como o melhor da temporada 
2020/21. O craque ampliou 
à vantagem sobre Cristiano 
Ronaldo, que tem cinco 
troféus — resta votação, 
ele ficou em 6º lugar. Robert 
Lewandowski, 34, ficou na 
posição e Jorginho, 29, na 3º, 
Entre as mulheres, a 
vencedora foi a espanhola 
Alexia Putellas, 27, do 
Barcelona. A atleta foi 
campeã da Champions 
League, da Copa da 
Rainha é do Espanhol, e é 
homenageada pela banda 
brasileira Skank em “Alexia”, 
do álbum Velocia, de 2014. 

Chaveamento do Mundial de Clubes da Fifa 2021 

De 3a 12 de fevereiro de 2022º 

Fame preliminar goi O AL jazira (EAL) 

Quartas do final 
bnjo à 

z AL Aly (66) 

MH Monterrey (MEX) 

Ganhados da jogo à 

“Datas dás pertdad ada serdo aruro adas 

Time alviverde cumpre 
tabela contra o Cuiabá 

CUIABÁ 

PALMEIRAS 

Eh, em Culaiá 

Ma Ty; Premiere 

Campeão da Copa 
Libertadores no último 

sabado (27), o Palmeiras volta 
a Campo para cumprir tabela 
no Brasileiro. O time já tem 
vaga parantidara edição de 
2022 do torneio sul-americano 
e enfrenta o Cuiaba, às 22h, 
nesta terça (30), fora de casa 
Hoje na terceira posição na 
classificação, o Palmeiras 
rão tem mats chances de 
titulo, já que estã 19 pontos 
atras do lider Atlético-MG. 

Franck Ede/AFP 

Renovação 
Paciência é a palavra-chave para a mudança da seleção brasileira feminina 

Renata Mendonça 

“Ganhador 

do jogo d 

Eanhador 

do jago 5 

Elnal 

semifinal contra o vencedor 
do confronto entre Monter: 
rey (MEXj e Al Ahly (EGI). Us 
evipeios derrotaram o clube 
avivente na disputa pelo ter 
ceiro lugar, no Qatar, 
Com o fim de grande par 

te das restrições de combate 
à pandemia, apesar da ame- 
aça da variante Ômicron, O 
Palmeiras poderá viajar para 
o Oriente Médio em melho- 
res condições fisicas, 
Ao contrário do que aconte- 

ceu no início de 2021, terá tem- 
po para fazer pré-temporada 
e estará apto à viajar antes dó 
campeonato. Assim, poderá 
se adaptar com mais tranquili- 
dade ao fuso horário de Dubai 
(sete horas à frente de Brasilia), 

Há também a questão de re- 
forças. A presidente eleita Lei- 

Jornalista, comenta na Globo é é columbadora do DNbradoras, cond sobre mulheres no esporte 

A seleção brasileiro feminina 

vive um momento muito dis- 
tinto da sua história. É tempo 
de renovação. E por mais que 
esteja se falando nisso há al 
gumtempo, que se esteja pedin- 
do isso há mais tempo ainda, é 
chegado o momento de sentir 
o impacto no campo. E de em- 
tender q importância de uma 
palavra mágica: paciência. 
Palavra que no dicionário da 

“lingua futeboleso” não existe. 
Dentro ou fora de campo, pe- 
dem-se mudanças, mas quan- 
do elos não vêm do noite para 
v dia, pedem-se cabeçuús. Digo 

que é um periodo muito pecu- 

lar na história da seleção femi- 
nina, porque nunca houve uma 
renovação tão grande, acompo- 
nhada tão de perto. 
A seleção brasileira que teve 

em Sissi seu principol expoente 
nos anos 1990 entrou nos anos 
2500 com talentos como Marta, 
Cristiane e Daniela Alves. Mas é 
cluro que, no início, havia mui- 

tas dúvidas sobre o futuro. A 
grande diferença é que, nuépo- 
ca a cobertura da midia para a 
seleção feminina de futebol era 
praticamente nulo. Quando o 
nome de Sissi não apareceu na 

lista de convocadas do técmico 
René Simões em 2004, à reper 
cussão foi muito menor do que 
deveria ter sido. 

Desta vez, o seleção feminino 
vê dois dos seus principais pila- 
res se despedirem fuma oficial. 
mente e q outra ainda aguar 
dando um desfecho) enquanto 
seus jogos são exibidos entrede 
nacional e há muito mais gente 
interessada em suber o que vi- 
rá daqui em dionte. 
A ausência de Cristine nos 

Jogos Olimpicos repercutiu, à 
último portidao de Formiga co- 
movere agora Marto levo a mis: 

Semifinal 
hrgu S 

Auckland (hi P 

Quartas de final 
lago 5 

Al Hilal pars (é) 

Ganhador do jogo L 

Chelzea ES (9) 

Ganhador do jogo 1 

la Pereira pretende buscar no- 
vos jogadores no mercado. Is- 
so para dar fólego inicial à sua 
administração e satisfazer os 
desejos do técnico Abel Fer 
reira. Seria uma maneira de 
incentivá-o a ficar no clube, 
algo que não está definido. 
Otreinador português tem 

reclamado com frequência do 
calendário do futebol brasilei- 
ro, Ele afirma que é impossível 
desenvolver o seumelhor tra- 
balho tendo jogos demeio e de 
final de semana em sequência. 
Os reforços poderão ser uti- 

lizáados no Mundial em feve- 
reiro, algo que não aconteceu 
na temporada passada. Breno 
Lopes, autor do gol do titulo 
da Libertadores sobre o San: 
tos, não púde ser inscrito para 
atuar contra Tigrese Al Ahly, 

são de seguir fazendo porte de 

uma seleção que vai ganhando 
novos caras, enquanto busca 
manter sua identido de. 
Em Maneus, no torneio crrmis- 

toso realizado lá nesta última 
data Fifa do ano, a seleção en- 
trou em campo contra à Vene- 
zuela com um time que tinha a 
media de idade de 23 anos. Seis 
dasu titulares tinham 22 unos 
oumenos. Havia duas veteranos 
apenas entre elos: Tamirese De- 
binha, de 34€ 30 unos, respecti- 
vamente. A seleção começou à 
partida perdendo de 100 com 
uma falha que gerou o gol vene- 
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Th América-MG x 
EChapacoanga Sério À, PREMEZE 

Zinoo Raptors x Grizries 
NBA, sPORTVA 

Se Flamengo não vencer, 
Atlético-MG é campeão hoje 
FLAMENGO 

CEARÁ 
>0h, no Maracanã 

Na Tv Premigra 

são pauLo O Atlético-MG es- 
tã a um passo de ser cam- 
peão brasileiro. Basta que 
o Flamengo não derrote o 
Ceará nesta terça-feira (90), 
no Maracanã, pela 4º roda- 
da. Isso faria os 78 pontos 
dos mineiros se tornarem 
inalcançáveis para qualquer 
concorrente, 
Com dois gols de Hulk, o 

Atlético-MG chepou a esta 
marca coma vitória porza 
1 de virada, sobre o Flumi- 
nense neste domingo (28), 

no Mineirão, Na comemo- 
ração, o jogador atletica- 
no homenageou Reinaldo, 
um dos maiores atacántes 
da história do clube e que 
estava no estádio. 
Seria o primeiro titulo 

brasileiro da equipe alvine- 
gra de Belo Horizonte em 
so anos, Sua única taça do 
torneio nacional foi con- 
quistada em 1971 
O Adético-MG ainda tem 

três partidas por fazer até 
o final da competição O 
Flamengo, com 67 pontos, 
Entra tm Campo mais qua- 

tro vezes, Mesmo que o ri- 
val carioca faça 05 2 pon- 
tos que irá disputar, os mi- 
Neiros serão campeões com 
apenas mais uma vitória, 
Seu próximo jogo será con- 
tra o Bahia, em Salvador, 
na quinta-feira (2). Depois 
disso, os adversários serão 
Red Bull Bragantino e Grê- 
mio, que luta para sair da 
zona de descenso. 

Nas rodadas finais do Bra- 
sileiro também estarão em 
disputa vagas nos torneios 
continentais e os rebaixa- 
mentos para a Série B, 

Os quatro primeiros se 
classihcam diretamente pa- 
ra a fase de grupos da Copa 
Libertadores 2022—0 quin- 
to colocado também garan- 
tirã um lugar nos grupos, 
caso o Palmeiras se man- 
tenha entre os quatro pri- 
meiros da tabela, Atlético- 
MG, Flamengo e Palmeiras 
já estão garantidos. O time 
alviverde, além do terceiro 
lugar nó Nacional, é o atual 
campeão da América. 
O quarto lugar do Cam: 

peonato Brasileiro será dis- 
putado por Corinthians (56 
pontos com mais dois jogos 
por fazer), Red Bull Bragan- 
tino (53 pontos e mais três 
jogos) e Fortaleza (52 pon- 
tus e mais três jopos). 
Adepender do resultado 

da final da Copa do Brasil, 
entre Atlético-MG e Athle- 
tico, a tabela pode transfor- 
mar a zona de vagas para 
a Libertadores do ano que 
vem em um GS. 
Na parte de baixo da clás- 

sificação, a Chapecoense 
já esta rebaixada. Com 43 
pontos e ainda três jogos 
por fazer, o vice-lanterna 
Sport está à sete pontos 

do Bahia (4º é mais qua- 
tro partidas), O primeiro 
time fora da zona da de- 
gola. Juventude (40 E mais 
quatro partidas) e Grêmio 
(46 e com três jogos pa- 
ra disputar) também es- 
tão atualmente entre os 
que calriam para a segunda 
divisão. 
A diferença de pontos no 

miolo da tabela é tão pe- 
quena que a lista de equi- 
pes que ainda correm ris- 
co de queda engloba até 
times que podem so- 
nhar com a Libertadores, 
como América-MG, São 
Paulo e Cuinhá. 

Clube rubro-negro demite Renato 
Gaúcho após derrota no Uruguai 
são pauLo O Flamengo anun- 
ciunesta segunda-feira (29) 
que Renato Gaúcho não é 
mais o técrico do time. 
O treinador, que já há al- 

gum tempondoerabemvisto 
pelos torcedores do clube ru- 
bro-negro, não resistiu à der- 
rota parao Palmeiras na final 
da Libertadores, disputada 
no sábado (27). no Uruguai. 
Desligado do Grêmio em 

abril e, agora, do Flamengo, 
Renato passouem branco na 
temporada de 20u upúscinco 
anos seguidos em que con- 
quistou títulos importantes, 

Pelo clube gaúcho, ele ja 
nhoua Copa do Brasil (2016), 
a iertadores (2017) e a Re- 
copa (2018), além dos esta- 
duais de 2018, 2019 E 2090. 
Antes deixar a equipe tri- 

zuelano dos q minutos de jogo. 
Adi, o palavra-chave éra uma 

sempre repetida em portuquês 
pela técnica Pia Sundhage: 
paciência, 

Primeiro preirit enterder ju 

erros vdo acontecer quando vo 
cécomeçãoa colocar joqudoras 
tão jovens para serem titulares 
de uma seleção principal, Faz 
parte do processo de armadure- 
cimento e aprendizado. Segun- 

do para não deixar que o desem 
penho do time no jogo ficasse 
condicionado âquele primeiro 
erro. Havia mais&; minutos pa- 
ramudara história da partido. 
O Brasil levou algum tem- 

po, mas conseguiu fuzer isso 
em dois lances de bola parado 
muito bem aproveitados por 
Kerolin é Gabi Nunes (22 € 24 
anos, respectivamente). Rerú- 
lin, em seguida, fez o gol mais 
bonito do jogo, e Dehinha fe- 
choud conta: gúi 
Não foio jogo maishrilhante 

do Brasil, mas, em alguns mo- 

| DOM Juca Kfouri, Tostão | SEG. Juca Kfouri, Paulo Vinicius Coelho | TER Renata Mendonça | qua, Tostão | gui. Juca Kfouri [SEX Paulo Vinicius Coelho, Sandro Macedo | SAB. Manha lndro 

color, o treinador ainda ficou 
marcado por algumas frases 
polêmicas, sobretudo algu- 
mas que usou para se defen- 
der das criticas após a que- 
da de rendimento do time. 
Ao todo, Renato coman- 

dovo Flamengo em 38 jopos, 
com 25 vitórias, Rempates es 
derrotas, um aproveitamen- 
to de 74,8%. Ainda no vesti- 
ário do estádio Centenário, 
o treinador já falou com o 
elenco em tom de despedida, 
“Quando cu estava no Gré- 

mio, achava que esse gru- 
po era É... Ágora, vi que vo- 
cés são muito mais do que 
eu achava Peço desculpas 
por qualquer cóisa, 20s que 
não dei oportunidade, Mas 
foi um prazer trabalhar com 
VOCÊS, afirmo. 

mentos, O time encantou ná sua 
melhor caracteristica, a do fu- 
tebol bomito, do drible, do im- 
proviso. Como nos lances pro- 
tagontzados por Debinha, que 
cunetou o cdversária, Ana Vitó 
riu, que deu passe de calcanhar, 
e Adriana, que dominou a bola 

de letra. Marta também usou o 
calcanhar para dar posseespe: 
ocular para Gio Queiroz, que 
chutou para fora. 
Lances que nos lembraram 

que nunca faltou talento pora 
as brasileiras no futebol, mus, 
sim, o trabalho por trás-dele. À 
oportunidade de jogar desde a 
base, as competições para dis- 
putar às treinadores copacito- 
dos para desenvolver 
Com Pia Sundhage, a seleção 

brasileira já teve & jogadoras 
convocadas e deve ter maisno- 
mes testados daqui até a Copa 
América, que é o primeiro obje- 
tivo do time em 2022. Com paci- 
ência, bons frutos poderão ser 
colhidos até lá 
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Vamos abolir o jantar! 
Jejum noturno potencializa o processo de autofagia celular 

Suzana Herculano-Houzel 

Eiúloga é neurocienttcia da Linvers dade Vanderbi (EUA) 

Fazer jejum forçado pelas cir 
cunstóncias é pavoraso. Mus, 

na melhor demonstração de 
que mais de uma coisa boda 
não é necessariamente me: 

lhos sabemos que comida de 
mais também mata, ainda que 
de uma maneira mais prolon 
guda é que expia q culpa do 
dono do cérebro que comeu. 
Afinal, mão se morre imedi- 

utamente upós o menu refei- 
ção cotidiano do “Mach” e 

sim décadas máis tarde, de 
um ataque cordiaco. 
Convencido de que estabe- 

lecer cousa eefeito requer as 
socioção temporal imediata, 
uv cérebro, entupido de xaro- 
pe de frutose é botata frita, 
seque adiante 
Através de mecanismos que 

começam a ser compreendi 
dos, a redução da ingestão 
alimentar, também chama- 
da de restrição calórico e que 

também atende pelo singe- 
lo “comer menos”, é maneiro 
certeira de estender à dura: 
ção da vida saudável, Funci- 
ond em humanos, PRLLÓLICOS, 

VEFIMES É MOSCAS, 

Contudo, “comer menos” é 

aquilo que todo mundo detes 
ta. Porque moderação sozi- 

nha não basta: para d restri- 

cão calórica funcionar, é pre 
ciso ficar eternamente com 
uma fominha, uns 20% aquém 

SAGRADA FAMÍLIA, EM BARCELONA, GANHA ESTRELA GIGANTE DE AÇO E VIDRO 
Guindaste é usado para instalar objeto de 5,5 toneladas no topo da torre da Virgem Maria, que sera inaugurada com cerimônia dia 8 de dezembro  paubarmeca/are 
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das calorias usuais, 
Eis que surge em cena o je- 

tum voluntário como o salva 
dor dos nossos apetites, Em 
lejum, o corpo usa predomi: 
nuntemente gorduras ECTADO 

fonte de energia: os pneus 
vto-se gradualmente embora, 
o metabolismo fica mais sau 
dável, océrebro mais acordo 

do. No dia seguinte, dó até pa 
ra enfor o pé no jaca —des- 
de que se respeite novumen- 
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te O jejum a seguir. 
O problema é que o tal do 

lejum intermitente, em que 

se come por 12 horas e depois 
não, funciona muito hem pa- 
ro alguns, mas não para to- 
dos. Por que não? 
Um novo estudo feito na Uni 

versidade Columbia, em NY, 
nos EUA, explico, testa vári- 
ações e ainda demonstra co- 
mo a coisa funciona. Usando 
mosquinhas de fruta de labo- 
ratório, que não reclamam da 
dieta, não escondem bombom 

debaixo do colchão e não as- 
saltam q geladeira no meto 
da noite, Mimi Shirasu-Hiza e 
equipe descobriram que o que 
importa d adentrar u noite já 
num estudo de jejum, pularmdo 
o jontos e continuar assim até 
o dia seguinte, 

A mágica acontece quando 
o jejum potencializa algo que 
já acontece normalmente du- 

rante a noite, tunto em moscas 
quanto em gente: o processo 
de autofagia celular O nome 
é feio e remete a dutodestrui- 
ção, mas O processo é positivo 
pordo corpo e está mais para 
reciclagem bacana que de fu- 
to diminui a pilha de lixo que 
se acumulo pelas células con- 
forme elas vivem suas vidas. 
Usando aqueles trugues ba- 

cunas de manipulação gene- 
tica que custam um dinheiro 
queo CNPq não dú e requerem 
reagentes pacificos mas que à 

alfândega brasileira adora se 
qurar por ums meses, Shirasu- 
Hiza e colaboradores provam 
e comprovam que o que à je- 
Jum moturno foz pelas moscas 
é maximizar a reciclagem da- 
quela tralha que se acumula 
em nossas células do tongo da 
vidu e que, de maneiras vinda 
ndo compreendidas, acabam 
mutando à gente. 

ACERVO FOLHA 
Há 100 anos 
30.nov.1921 

Rio prepara 
trasladação 
de imagem de 
santo e cinzas 
de Estácio 

Prepara-se uma grande ma- 
nifestação, no Bão de Janei- 
ro, para o dia da traslada- 
ção da imagem de São Se- 
bastião, das cinzas de Es- 
tacio de Sá e do marco dá 
fundação da cidade. 

As ações estão sendo pla- 
nejadas por uma comissão 
que term entre os seus mer- 
bros um representante da 
Prefeitura do Rio é o supe- 
rior dos religiosos capuchi- 
nhos do Morro do Castelo. 
Também será formado 

um grupo popular pará à 
organização do programa 
das festas que serão reali- 
zadas na ocasião. 
Haverá uma missa cam- 

pal no alto do castelo e 
um cortejo religioso e ci- 
vico, que terã carreta da 
artilharia. 

[H LEIA MAIS EM 

acervo. folha.com. br 

Dupla leva paródias ao Prêmio Empreendedor Social 2021 hoje 
Gabriela Case 

são rauLo A cerimónia de pre- 
miação do Empreendedor So- 
cial 20 será realizada hoje, 
com transmissão ao vivo pela 
TV Folha, a partir dasigh, Ar- 
tistas, Analistas e os embaixa- 
dores das causas participam 
do evento, que neste ano cor- 
ta com diversas novidades. 
No ano do centenário do 

jornal, o concurso vai reco- 
nhecer 12 iniciativas de des- 
taque na resposta à Covid-29 
no pais, em uma segunda edi- 
cãoespecial focada no entfren- 
tamento à pandemia. A con- 
dução do prêmio deste ano - 
carãa cargo dos apresentado- 
res Adriana Couto e Leo Ma- 
deira. Os mestres de cerimo- 
nias vão ancorar o evento di 
reto do auditório da Folha, 
quando irão anunciar os ven- 
cedores em quatro categori- 
as: Emergência Sanitária, In- 
clusão Social e Produtiva, Ino- 

ração para a Retomada e So- 
luções Comunitárias. 
“Contribuir para dar visibi- 

lidade a empreendedores so- 
ciais e projetos que fazem di- 
lerença na sociedade é funda- 
mental, é um chamado”, afir 
ma Leo Madeira. 
A trajetória dos lideres das 

iniciativas será apresentada 
por meio de minidocumen- 
tários e por paródias canta- 
das por Livia La Gatto e Rena- 
ta Maciel. A dupla faz suces- 
so nas redes sociais com suas 
cantorias inspiradas em temas 
da atualidade e aceitou o de- 
saho de usar o mesmo recur- 
so para falar de empreende- 
dorismo socialna pandemia. 
Serão anunciados ainda os 

vencedores da Escolha do Lei- 
tor, categoria de voto popular 
que elege as iniciativas com 
mais votos e com maior vo- 
lume de doações. 
Os padrinhos e madrinhas 

das causas finalistas — Ivete 

Sangalo, Regina Casé, Drauzio 
jarella, Luciano Huck, Sabrina 
Sato, entre outros— também 

farão parte da cerimônia, com 
participações em video, Maior 
concurso de empreendedoris- 
mosocial da América Latina, O 
Empreendedor Social se rein- 
venta para ter ainda mais visi- 
biliciade nas redes sociais eem 
todas as plataformas da Folha. 

“O evento 2021 é uma pla- 
taforma de visibilidade para 
o empreendedorismo social 
como motor de transfórma- 
ção no Brasil, ao trazer solu- 
ções para o pais em meio à 
crise da Covid-1g, nesta que é 
também mais uma celebração 
do centenário do jornal, afir- 
mao pablicitário Joca Guana- 
es, integrante do comité cura- 
dor desta 77º premiação. 
Sócio de agência especia- 

lizada em marketing de cau- 
sas, Enzo Celulari, da Dadivar, 
também aceitou convite para 
integrar o comite e contribuir 

com ideias para tornar a pre- 
miação robusta e mais pop. 
Coube a Celulari a curado 

ria dos padrinhos das causas 
deste ano, em parceria coma 
editora do Empreendedor So- 
cial, Eliane Trindade. A defini- 
ção de conceitos e estratégias 
para aetapa final do concurso, 
de forma a ampliar a comumi- 
cação eo impacto, contou air 
da com a visão da jornalista e 
consultora Gisele Vitória, 

Naconcepção do evento vir 
tual, a direção artistica con- 
ta com a experiência em TV 
e os olhares afinados de Eri- 
ka Brandão e Juliana Borgez. 
“Qualquer pessoa, em qual- 
quer lugar do mundo, vai po- 
der prestigiar, se divertir ese 
inspirar com a transmissão 
que estamos preparando com 
todo carinho”, diz Erika. 
A dupla estã preparando o 

conteúdo audiovisual a ser 

apresentado na cerimônia, 
transmitida diretamente do 
auditório da Folha, na alame- 
da Barão de Limeira, no cen- 
tro, O cenário especial mon- 
tado para a transmissão vai 
incorporar a vista da cidade 
de São Paulo que se vislum- 
bra do 9º andar do prédio 
do jornal 
“Será um programa imper- 

dível para quem quer saber 
mais sobre como podemos 
melhorar o mundo em que 
vivemos”, completa a direto- 
ra. Para assistir à cerimônia 
ao vivo, basta acessar O ca- 
nai da TV Folha, em youtu. 
be/ggacakVqóes. 
A edição 200 do Empreen- 

dedor Social do Ano em Res- 
posta à Covid-19 tem patroci- 
mo de Gerdau, Ambev, Sesi/ 
Senai, Coca-Cola e Vedacit. E 
conta com parceria estratégi- 
ca de Ashoka, ESPM, Funda- 
ção Dom Cabral, Pacto Glo- 
bal, Prosas e VOL. 
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Influenciado pela tropicália e pela poesia marginal, o artista Murica, da periferia do 
Distrito Federal, cruza hip-hop, geleia geral e parangolés de Helio Oiticica em bossa rap e 

A 

pm 
E a 

Ora pper Murica vestindo um 

Claudio Leal 

srasíua Na varanda de seu 
apartamento, dando hafo- 
radas contra o dia nublado 
de Taguatinga, o rapper Mu- 
rica se questiona por onde 
andou até os 16 anos. Nos 
estudos para ingressar na 
Universidade de Brasilia, sur- 
giuum mundo estranho ao de 
sua casa em Brazlândia, na 
periferia do Distrito Federal. 
Os livros apresentavam 

Athos Bulcão e Hélio Oitici- 
ca, Graciliano Ramos, Jards 
Macalé e o tropicalismo de 
Gilberto Gil e Caetano Veloso, 
Ficou fascinado pela tropicá- 
lia, Para saber o que erno "Pa- 
rangolé”, buscou no Google o 
nome de Olticica e encontrou 
a frase da bandeira que es- 
tampou o corpo do bandido 
Cara de Cavalo —“seja mar 
ginal, seja herói”, Esso, sim, 
soou Guniliar. Forçando a me- 
mória, lembrou que ela apa- 
recera numa rima de MC Fun- 
kero, em “Espirito Vândalo”, 
Nesse atraso, havia toda a 

distância de Brasilia das cida- 
des-satélites. “Fui me aproxi- 
mando de jovens do Plano Pi- 
loto e percebi que eles sabiam 
dessas coisas há muito tem- 
po. Eu tinha uma conscién- 
cia mais clara das classes soci: 
ais, do que eranegado, cai es: 
se foi o definitivo, Onde é que 
estava que não veio pra mim”, 
diz Murica, hoje comi anos, 
Aestética tropicalista trans 

formou sua visão do hip-hop 
e influenciou seu EP “O Que 

Restou da Marginália” lança- 
do neste ano. No lance visu- 
al, ele aproximou o rap e Oi- 
ticica, canibalizando o “Pa- 
rangolé” de número um, de 
1964, por reconhecer a obra 
como uma espécie de “rou- 
pa de super herói brasileiro” 
Com base em fotografias de 
performances dos anos igão, 
pediu ao amigo Bernardo Viei- 
ra para costurar uma cópia em 
vermelho, amarelo e laranja. 

Ele vai do quarto é retorna 
com seu “neoparangolé”, Na 
varanda, abre a capa é enche 
de cores a paisagem cinza de 
Taguatinga, "O que me encan- 
touno Parangolé” é aquilo só 
fazer sentido se alguém entrar 
em movimento, se alguém 
vestir a parada e der sentido” 
“O Que Restou da Marpi- 

nália” reflete sua busca por 
referências culturais brasi- 
leiras. “Eu pensei nesse no- 
me porque tem um movi- 
mento de endeusamento 
da cultura estadunidense, 
que foi o berço do hip-hop: 
Me parece mais verdadeiro 
fazer uma coisa sul-ameri- 
cana, uma coisa brasileira, 
que tenha samba, capoeira” 
“Nús somos o que restou da 

marginália”, ele afirma cheio 
de intra, ao listar as parti- 
cipações de Dantel Shadow, 
luri Rio Branco, Victor Xa- 
má, Vietnã, MK e Davzera, “É 
uma tiração de onda. O rap 
ensina essa autoestima, es- 
sa autoafirmação de que fu- 
mo um baseado melhor que 
oseu, rimo melhor que você” 
“O Silêncio e à Batucada” in- 

trodução do disco, sampleia 0 
rapper brasiliense Gog e os po- 
etas Clóvis Campelo —lido pe- 
ho ator Antônio Abujamra—, 
ado Leminski e Waly Salo- 
mão. “Kung Fu de Rua” reme- 
te bi malícia das ruas e ao culto 
a flmes de samurais entre os 
MCs, Ele faz questão de men- 
cionar as influências de Criolo 
edo grupo de hip-hop de No- 
va Tork Wu-Tang-Clan. “Cuer- 
rilha Urbana” e “O Fino da 
Bossa” confirmam suas fon- 
tes de rimas impuras. No ter 
ritório das citações incomurs, 
não falta Maria Bethânia, 
O produtor MK conta co- 

mo planejou junto com Mu- 
rica à visita à tropicália. “A 
primeira que fizemos foi “O 
Fino da Rossa, com Davzera, 
da Bahia. Tentamos um som 
de textura hip-hop, mas com 
a pente ele queria fazer uma 
bossa rap. Fizemos conexões 
com os que caminham na 
mesma reta no rap brasileiro, 
sem querer copiar os gringos. 
Vietnã de São Paulo, Daniel 
Shadow do Rio, Xamã de Ma- 
naus, Davzera da Bahia. junta- 
mos a cobra coral do Xamã e 
anossa cascavel”, diz ele. 
= = iii do ri in 7 
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QUERIDOS 
AMIGOS 

Lula e Geraldo Alckmin 
devem se encontrar nes- 
ta semana para uma nova 
conversa sobre o quadro 
político nacional. 

amigos 2 Eles já tinham se 
encontrado pessoalmente 
em outra ocasião neste ano, 
Mas essa será à primeira re- 
união dos dois depois que a 
coluna revelou que lideran- 
ças do PT e do PSB tentam vi- 
abilizar uma chapa com Lula 
concorrendo à Presidência e 
Alckmin, à vice, 

posimIvO Depois que as trata- 
tivas vieram à tona, ambos de- 
ram declarações sinalizando 
que elas de fato estavam ocor 
rendo —e poderiam evoluir. 

NO MUNDO Noencontro des- 
tasemana, o petista pretende 
conversar como ex-poverna- 
dor sobre a viagem que fez à 
Europa —em que foi aplaudi- 
do em pé no Parlamento Eu- 
ropeu e recebido com honras 
de chefe de Estado pelo pre- 
sidente da França, Emmanu- 
el Macron. 

cHaGa Já Alckmin tem con: 
versado com apoiadores so- 
bre a volta do Brasil 20 mapa 
da fome — é como ela poderia 
ser novamente debelada em 
LUMA GVT TO Lui sucedesse o 

de Jair Bolsonaro, 

PEDRA O exame de Covid-1g 
do passageiro brasileiro sus: 
peito de ter se infectado com 
avariante Ômicron tinha uma 
carga viral considerada baixa 
—o que pode dificultar o se- 
quenciamento do virus e im- 
pedir que se saiba se, de fa- 
to, o Brasil está diante do pri- 
meiro caso confirmado de in- 
fecção pela nova linhagem do 
coronavirus 

PEDRA A amostra chegou ao 
Instituto Adalto Lutz no do- 
mungo (281.0 resultado do se- 
quenciamento deveria ficar 
pronto na papi (1º) —mas 
seu resultado, caso as dificul- 
dades não sejam contornadas, 
pode ser indefinido, 

CHEGUEI O passageiro deserm- 
barcou no Brasil no sábado 
(27), de um voo vindo da Áfri- 
ca do Sul, onde à nova vari- 
ante foi identificada pela pri- 
meira vez. 

REPETECO Ele tinha feito um 
teste PCR com ga horas dean- 
tecedência, como exipe a lei. 
O resultado tinha sido nega- 
tivo. Depois de desembarcar, 
no entanto, o brasileiro fez 
um novo teste, ainda no labo- 
ratório do aeroporto de Gua- 
rulhos —e confirmou que es- 
tava com Covid-ig. 

com Lígia Mesquita, Victoria Azevedo, Blanka Vieira e Manoella Smith 

O Coletivo 
Imperma- 
nente 
apresentará, 
nos dias 
Ge7de 
dezembro, à 
performance 
“O que Meu 
Corpo Nu 
te Conta”, 
dirigida por 
Marcelo 
Varzea. À 
apresen- 
tação conta 
com 36 

atores € 
traz relatos 
confes- 
sionais de 
autoficção 
sobre 
temas como 
homofobia, 
gordofobia, 
machismo, 
racismo, 

compulsão, 
transfobia 
E matemi- 
dade, A 
direção de 
movimento 
da perfor- 
mance & 
assinada 
por Erica 
Rodrigues 
ssa Bedorn/ 

Orentgação 

Lupa Avereadora de São Pau- 
lo Erika Hilton (PSOL) enviou 
ao Tribunal de Contas do Mu- 
mácipio um pedido de instau- 
ração de fiscalização sobre a 
possibilidade de aumento das 
tarifas do transporte público 
na capital paulista em 2022, 

CATRACA “Todas as vezes em 
que ocorre aumento no va- 
lor da tarifa para acesso 20 
serviço de transporte cole- 
tivo na cidade de São Paulo, 
uma quantidade considerável 
de usuários deixa de ter con- 
dições financeiras para aces- 
sar o serviço público” afirma 
a parlamentar na representa- 
ção contra o prefeito de São 
Paulo, Ricardo Nunes (MDB), 
eaSecretaria de Mobilidade, 

euquero Sophie Charlotte diz 
que foi ela quem pediu ao di- 
vetor Jayme Monjardim o pa- 
pel de Aracy de Carvalho na 
minissérie “Passaporte para 
Liberdade”, que estreia no dia 
22 na Globo, A produção con- 
taahistória da funcionária do 
consulado brasileiro em Ham- 
burgo que durante a Segunda 
Guerra ajudou famílias judias 
a deixarem a Alemanha. Ara- 
cy era casada com o escritor 
João Guimaráes Rosa. 

Quero 2 Sophie conta que 
soube da minissérie por Tomy 
Ramos e que se interessou aó 
ouvir que a história se passa 
vãem Hamburgo, cidade on- 
de nasceu, Pesquisou sobre 
Aracy é foi atrás de Monjar 
dim “Fui à Globo e fiquei es- 
perando ele sair de uma reu- 
nião, Ele veio [até mim] com 
os olhos arrepgalados, e eu sai 
falando em alemão, dizendo 
ue tinha esperado a vida to- 
da para contar a história de 
uma mulher assirn”, diz a atriz. 

PARATODOS No próximo dia 6, 
a Biblioteca Parque Villa-Lo- 
bos dá mício às celebrações 
de seus sete anos com mais 
um bate-papo da série Segun- 
das Intenções, tendo o filóso- 
fo Leandro Karnal como con- 
vidado, Desde sua inaugura 
ção, à biblioteca recebeu 1,5 
milhão de visitantes e em- 
prestou mais dez08 millivros, 

ESTANTE A2gº edição do Fes- 
tival Paixão de Ler val estrear 
na Bienal do Livro, que ocorre 
de a 18 de dezembro no Rio, 
sob o tema literatura infantil 
negra e atividades antirracis- 
tas. Com curadoria da pes- 
quisadora e escritora Sinara 
Rúbia, a programação reuni- 
ra atividades como narração 
de histórias, roda de samba e 
palestras no estande da pre- 
feitura nó evento. 

ESTANTE à Do diaió 20 19, O 
festival será transferido para 
o Mulcab (Museu da Histo- 
riãe Cultura Afro-Brasileira), 
inaugurado na última sema- 
na na Gamboa, e para outros 
16 equipamentos culturais. 

Não identificado 

Continoação do perg. Cl 
“Eu sigo o BPM, não sei meu 
CPF/ Pra longe do supériluo 
eu sinto o vento leve/ Às ve- 
zes nem tudo é cérebro, re- 
quer mais sentimento/ Re- 
quer mais entendimento ou 
seilã o que essa puta vida pe- 
de, canta Murica em “Corale 
Cascavel” dividida com Xamã. 

O rapper tem cabelos espe- 
tados, bigode fino e olhos cas- 
tanhos elétricos, Nascido Mu- 
rio Fellipe, mas apelidado de 
Murica na infância, frequenta 
desde 0515 anos as batalhas 
da rima do Distrito Federal. 
De cedo, assumiu onome de 
guerra Murici Sujão, graças à 
suas rimas sujas nas batalhas 
do Cinzeiro, em Brazlândia, 
da praça do Relógio, em Ta- 
guatinga, e do Museu Nacio- 
nalcda República, em Brasília, 
Em 2017, ele criou o prupo 

Puco Suco com Peres, tam- 
bém vocalista, e o produtor 
musical MK Os três proces- 
saram às influências que in- 
cluem Emicida, Criolo, Raci- 
onais, samba e tropicalismo, 
Murica foi iniciado no hip- 

hop pelo pai, Marcelo, seu 
grande estimulados que assu- 
miu a guarda dos filhos após 
astparação, Aos 1 anos, de 
pois de fazer uma redação 
sobre a Revolução France- 
sa em forma de rap, o garoto 
entrou pela primeira vez em 
um estúdio, Murica estudou 
seis meses de ciências sociais 
na Universidade de Brasília 
e logo abandonou o curso. 
Os nomes dos primeiros ál- 

buns, “Fome”, de 2019, e “Se- 
de”, de 2020, estão tatuados 
namaçã de seu rosto eno pes- 
coço. “Cascavel” sum primei- 
ra música, revela crueza po- 
ética. “Vai, trap é meu pinto/ 
Apto como cacto/ Rápido ti- 
pocnitico/ Ácido meio citrico” 

No Spotify “Jaqueta Jeans”, 

seu rap mais popular, do dis- 
co “Fome”, já conta com mais 
de 1 milhão de reproduções 
-p mesmo número atingido 
pelo novo EE “A filosofia me 
instigou e eu vim buscar / À 
verdade é de fritar / Amiza- 
de é terapia pra não surtar / 
Osuco misturou com mate e 
hoje beberemos chá” 
Em susestante, de Lemins- 

kia Baudelaire, “Verdade Tro- 
pical”, de Caetano, e “A Des- 
coberta do Mundo”, de Clari- 
ce Lispector, De quem é este 
último? “É de Murica. Eu só 
pm do que é real, Cosmos, 
de Carl Sagan, é mew Os ro 
mances são dele” adverte Ga- 
brielle, sua mulher “Os ro- 
mances são reais” ele reage 
“Conheci uma produção 

que aconteceu perto da tro- 
picália, a dos poetas pi i- 
nais, com uma linguagem fa- 
lada, livre, à marpem do que 
é esperado da poesia. Perce- 
bi a ponte com o rap”. 
Noutra tarde, na Torre de 

TV de Brasilia, Murica tirou 
da mochila “Fundamentos 
do Kaos”, de Jorge Mautner, 
e o entregou ao poeta lan 
Viana, seu amigo. Tinha em 
mãos um exemplar ense- 
bado do Novo Testamen- 
to, À curiosidade pela Bi- 
blia cresceu depois de sen 
tir uma quentura no peito. 
É uma manifestação dá Es- 
pírito Santo, persou. 
Em casa, de desfaz, sor 

rndo, à falsa impressão de 
que pode virar um rapper 
evangélico. “Não. Vou virar 
um rapper que fale de algu- 
mas ideias que cooperem 
com o Evangelho. Falo de 
fe” A certo ponto da tarde, 
o filho de Murica caminha 
em nossa direção, tropega- 
mente, “ espreme os olhos 
claros na porta de vidro. Seu 
nome é Caetano, 
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Medicina indígena e conexões espirituais 
com as árvores guiam terceiro dia de Flip 
Nathan Fernandes 
e joão Perassolo 

SÃO PAULO EUBATUBA (SP) “NOS, 

como autóres, estamos dan- 
do um testemunho do nosso 
tempo e espaço. Viver nes- 
te espaço, seja no Brasil ou 
em Moçambique é viver num 
espaço onde a natureza faz 
parte da nossa vida de uma 
maneira muito interisa” 
A fala do escritor Iaumar Vi: 

eira resume o espírito do se- 
gundo debate do terceiro dia 
de Festa Literária Interna- 
cional de Paraty, a Flip, Co- 
lunista deste jornal é autor 
do fenômeno “Torto Arado” 
ele dividiu a mesa com a mo- 
cambicana Paulina Chiziane, 
vencedora mais recente do 
prêmio Camões, à mais im- 
portante distinção literária 
em lingua portuguesa. 
Chiziane, que afirmou escre- 

ver embaixo de uma árvore, 
as definiu como os “seres mais 
perfeitos” na cultura de Mo- 
cambique. É ao pé delas que 
se reza, segundo a autora, pe- 
dindo ajuda aos espíritos pa- 
ra elevarem as orações até O 
transcendente. É por isso que 
ela diz crer que 0 paraiso é na 
terra, do lado de uma árvore, € 
não nas estrelas, pois lá “não 
existe nem árvore, nem som- 
bra, nem um pouco de areia”, 

Vieira conectouo verde com 
o candomblé, que não exis- 
te sem as espécies vegetais 
—*sem folha não hã orixá". O 
autor afirmou que não tinha 
se dado conta de que seu li- 
vro tinha tantas referências a 
plantas até ver a edição itaha- 
na de “Torto Arado”, que traz 
um glossário com as espécies 
das plantas citadas na obra 
Mais cedo, os debatedores 

da mesa “Plantas e Cura” de- 
fenderam que a inteligência 
não é exclusividade de cére- 
bros humanos —todos os sis- 
temas vivos, segundo eles, po- 
dem processar informação, 
inclusive as plantas. 
O tema orientou a discussão 

entre a pesquisadora australi- 

ana Monica Gagliano, que es- 
tuda a inteligência das plantas, 
e o antropólogo João Paulo 
Lima Barreto, também cura- 
dor desta edição da Flip. 
Pará Barreto, membro do 

povo tukano, donoroeste da 
Amazônia, falar das orestas 
é falar da noção de casa, algo 
diretamente relacionado à 
saúde e à qualidade de vida 
Graduado em filosofia e 

doutor em antropologia so- 
cial pela Universidade Fede- 
ral do Amazonas, o pesquisa- 
dor também é um dos criado- 
res do Centro de Medicina In- 
digena, que busca integrar os 
saberes ocidentais comos dos 
povos tradicionais da região, 

Na conversa, ele falousobre 
a particularidade da noção de 
cura dos tukano. “Diferente- 
mente do farmacêutico, por 
exemplo, nós não precisamos 
fazer uma manipulação qui- 
mica das plantas, nós as ma- 
mipulamos através das pala- 
vras, Portanto, a palavra não 
é algo invisivel, Para nós, pa- 
lavra é bisturi, aquilo que cor 
ta, que 7H aa cura, O Cen- 
tro de Medicina Indigena está 
inserido dentro dessa lógica” 
Considerada pioneira em 

um campo de pesquisa co 
nhecido como bisacústi- 

Diferentemente do 
farmacêutico, nós 

não precisamos fazer 

manipulação quimica 
das plantas, nós as 

manipulamos através 
das palavras. Para 
nós, palavra é bisturi, 

aquilo que corta, que 

limpa, que cura” 

João Paulo Lima Barreto 

Criador do Centro de Meditina 

Indigena e curador da Flip 2021 

ca das plantas, a australia- 
na afirmou ter encontrado 
ecos de suas pesquisas nas 
falas de Barreto e abordou 
ainda a noção de plantas co- 
mo entidades professoras, 
uma ideia também presen- 
te em diversas cosmologias 
indigenas. Para ela, a vegeta- 
ção é capaz, inclusive, de se 
comunicar de forma literal. 
Gapliano disse ter recebido, 

numa viagem ao Peru, instru- 
ções de uma árvore para rea 
lizur suas pesquisas com er 
vilhas e não com girassóis, 
como pensava em fazer — 
uma decisão que se mostrou 
correta quando conseguiu 
comprovar que as ervilhas 
conseguiam associar a ven- 
tilação à chegada da luz, da 
mesma forma que o cão de 
Pavlov associava as badaladas 
do sino à chegada do jantar. 
Os debatedores se mostra- 

ram cientes do fato de que, 
em uma Sociedade cartesi- 
ana, alegações baseadas em 
experiências subjetivas, e não 
em evidências cientificas, po- 
dem ser facilmente desacre- 
ditadas. Por isso, propuseram 
uma nova forma de diilogo, 
“Nosso medo é que os ou- 

tros que não estão no nosso 
OO NO compreendam o 
que queremos dizer, por isso 
precisamos aprender a con- 
versar na diferença, não na 
igualdade”, aponta Barreto. 
“Falamos muito da impor 

tância da floresta, da água e 
muitas vezes fomos incom- 
preendidos, agora a ciência 
traz essa visão. Para nós, as 
plantas tem vida própria e 
nós precisamos entender isso 
para nos colocarmos na teia 
de relações como sujeito e 
não como objeto. Assim, tudo 
vira sujeito: o barulho da flo- 
resta, o balanço das folhas. 
Tudo isso é linguagem 
As mesas da programação 

da Flip, que se estendem por 
nove dias seguidos até 5 de 
dezembro, podem ser vistas 
gratuitamente pelo canal do 
YouTube da festa literária. 
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Sophie Charlotte como Aracy de Carvalho para a série Passaporte para à Liberdade 
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Globo termina o ano com três novelas 
inéditas, mas com audiência em baixa 
Emissora começa a veicular chamadas de fim de ano sem a palavra festa; em respeito a mortos 

Cristina Padiglione 

sãorauLo Hoje éonovo dia de 
um novo tempo, que come- 
CUu, mas a festa não é sua nem 
nossa. Ou ainda não, À Globo 
começa a veicular nesta quar- 
ta-feira as tradicionais cha- 
madas de fim de ano com seu 
elenco, omitindo a palavra 
“festa” da letra, em respeito às 
perdas acumuladas pela Covid, 
Isso não impede que a emisso- 
raprograme uma série decha- 
madas para reforçar a ideia de 
retomada da vidanormal, ain- 
da que sua audiência, mesmo 
na liderança, resista em retor 
nar aos patamares habituais. 

Pela primeira vezem 1 me- 
ses, as três principais novelas 
da casa voltam a ser inéditas, 
condição que também nor 
teia O pacotão de fim de ano 
a ser anunciado a partir des: 
ta quarta, quando wutra mu- 
dança marca a linguagem visu- 

al da emissora: branco desde 
2016, ologotipo, que já foi pra- 
teado, ganha cores, numamu- 
dança visual que corrobora à 
esperança por dias melhores. 

Diante de todos os esforços 
para voltar a gravar e apresen 
táralgo novo, é inevitávelnotar 
quo 05 mumel pis che audiência 

de “Um Lugar ao Sol” novela 
dasnovelançadaem novembro, 
e “Quanto Mais Vida Melhor”, 
noar desde a semana passa 
da, nunca foram tão baixos, 

Diretor da emissora, Amauri 
Soares observa que houve 
queda nó número de televi- 
sores ligados e a Globo tem 
mantido sua fatia percen- 
tual (share) de participação 
nesse universo. “Nós temos 
uma avaliação detalhada dis- 
so e essa audiência é afetada 
sempre por um conjunto de 
Latores, diz ele em entrevista 
à Folha por videoconferência. 
“Historicamente, há um pe- 

niodo de luto entre uma no- 
vela e outra, há um momen- 
to em que as pessoas vão fa- 
zer outras cóisas e depois 
voltam, nada anormal, essa 
audiência já está subindo” 
De toda forma, 23 pontos 

para um folhetim das nove da 
Globo na Grande São Paulo, 
onde cada ponto equivale a 
205.477 pessoas, é um recorde 
negativo nesse espaço, assim 
como 22 pontos em “Quanto 

Mais Vida Melhor” é crmais bai- 
xo patamar já alcançado por 
uma trama-das sete, E 16 pon- 
tos também põe “Nos Tempos 
do Imperador” historicamen- 
te aquém do horário das 18h. 
À pandemia inflou à audi- 

ência da TV aberta e do stre- 
aming. Era esperado que isso 
searrefecesse quando as pes- 
sous voltassem a sair de casa. 
Mas, no caso da Globo, 0snu- 
meros não voltaram a ser co- 
mo antes e vinham perfor 

mando até melhor durante 
as reprises de um mês atrás. 

“É todo um contexto”, se- 
gue Stares. Estamos em no- 
vermbro, as pessoas estão sa- 
indo da toca, como você dis- 
se, existe um movimento de 
empregos sazonais em comer 

do co volume de desempre- 
po émuito grande, argumen- 
ta ele, que não despreza 0 po- 
der de outras telas 

“Eclaro que temos também 
um cenário de oferta muito 
maior de conteúdo de TV não 
podemos negar. O público é o 
mesmoe a oferta é maior a dis- 
puta pela atenção desse teles- 
pectador ficoumaisacirrada” 
É com esse cenário que a 

emissora tenta atrair de volta 
a plateia que desligou a TV ou 
mudou de estação, por meio 
das chamadas e mensagens 
que Ócupárão espaço à par 
tir desta quarta, quando vai 
ao ar a primeira produção es- 

pecial de fim de ano. 
Coproduzida com a Favela 

Filmes, por meio da Cufa — 
Central Unica das Favelas— e a 
Kondiíila, "Mães do Brasi traz 
histórias de mães moradoras 
de favelas em diferentes regi- 
des do pais, diante do desaho 
de sobreviver na pandemia, 
No dia 19, virá uma segunda 

edição de “Juntos a Magia 
Acontece” enredo de Natal que 
começou em 2019 e levou pré- 
mios internacionais, com Pa- 
pai Noel negro e família idem. 
A partir do dia 20, a Globo 

põe no ar uma coprodução 
internacional que enfrentou 
dificuldades para ser conclu- 
ida em meio às restrições sa- 
nitárias: “Passaporte para a 
Liberdade” traz Rodrigo Lom- 
bardi e Sophie € harlotte du- 
blando suas próprias vozes 
ará o português, já que arm- 

Eos gravaram tudo em inglês. 
De Mario Teixeira, com ci- 

Quanto Mais Vida, Melhor! mistura vários folhetins 

Tony Goes 

A maré não está para asnove- 
las inéditas da Globo. A pan- 
demia parece ter desabituado 
o público de ver folhetins di- 
ários, sempre nó mesmo ho- 
rário. “Nos Tempos do Impe- 
cador e “Um Lugar ão Sol 
vêm tendo um desempenho 
no Ibope abaixo do esperado, 
Cabe agora a "Quanto Mais 

Vida, Melhor!” à nova ocu- 
pante da faixa das 19 horas, 
recuperar a audiência perdi- 
da, Mas a trama de Mauro Wil- 
som, que começa com a que- 
da deum avião, deu oazar de 
estrear mais de duas semanas 
depois do acidente aéreo que 
matou Marilia Mendonça. 
Fatalidades são imprevisi- 

veis. Em tudo o que pode ser 
controlado, a Globo parece 
não correr riscos. Com um 
elenco cheio de estrelas e si- 
tuações que remetem a deze- 
nas de outras obras, “Quanto 
Mais Vida, Melhor!” parece 
uma criação de laboratório. 
Neném, à romântico joga- 

dor de futebol vivido por Via- 
dimir Brichta, lembra o Tu- 
fão de “Avenida Brasil”. Pau- 
la, a poderosa empresária fei- 
ta por Giovanna Antonelh, é 
decalcada na Miranda Pries- 
Hey de "O Diabo Veste Prada. 
Valentina Herszage inter- 

preta Flávia, uma dançarina 
de pole dance —o nome da 
personagem soa como uma 
homenagem a Flavia Ales- 
sandra, que teve um papel 
parecido em “Duas Caras. E 
por que todo cirurgião bem- 
sucedido da nossa teledra- 
maturgia precisa ser um ca- 
nalha, como o Guilherme de 
Mateus Solano e o Felipe Bar 
peço de “O Dono do Mundo”? 
Oenredo também já foi vis 

to várias vezes: alguém mor 
re, mas ganha uma segunda 
chance para voltar à Terra é 
consertar a vida que levava 
antes. Mas não é grave que es- 
sa ideia não seja das mais ori- 
ginais. O importante é como 
essa história vai ser contada, 
Os quatro personapens se 

conhecem no aeroporto. Num 
dia chuvoso, Guilherme aluga 
um avião para ir do Rio para 
São Paulo, e acaba dando caro- 
na para Paulae Neném. Valen- 
tina entra como clandestina, 
se passando por aeromoça. 
O avião cai, e o capítulo ter 

mina com os quatro cons- 
tatando que estão mortos. 
A aguardada cena em que a 
Marte resolve dar a eles uma 
segunda chance ficou para 0 
diaseguinte. Ela também da- 
rá um aviso:um deles morrerá 
paravaler dentro de um ano. 
Apesar desta premissa som- 

bria, “Quanto Mais Vida, Me- 
lhor!” promete ser uma comé- 

dia escapista, com um número 
musical por semana, Os qua- 
tro protagonistas irão se en- 
volver entre si, e um conflito 
já se anuncia: Neném é apai- 
xonado há anos por Rose (Bar 
bara Colen, revelada por “Ba- 
curau”, debutando no pene- 
ró), a mulher de Guilherme. 

As cenas da queda do avi- 
do foram espetaculares, com 
rovando mais uma vez a ha- 
bilidade do departamento de 
eleitos visuais da Globo. Us 
protagonistas também tive- 
ram suas histórias pesstais 
bem apresentadas, em cenas 
sem gordura. A direção artis- 
tica de Allan Fiterman mere- 
ce aplausos, mas essa agilida- 
de talvez se deva ao fato de to- 
dos os quatro serem arquéd- 
pos que já conhecemos bem. 
É aí que mora o perigo. 

“Quanto Mais Vida, Melhor!” 
ainda não mostrou ter per 
sonalidade própria. E justo 
fazer tal cobrança tão cedo? 
Sim, se lembrarmos que “Um 
Lugar ao Sol" chegou chegan- 
do logo no primeiro episódio. 

Claro que a novela ainda 
tem tempo para engrenar. 
Mas não para Corrigir a ro- 
ta: já está quase toda prava- 
da. Se for mesmo uma col- 
cha de retalhos, pouco po- 
derá ser feito. E um defeito 
grave vem de nascença: por 
que nenhum dos quatro pro- 
tagonistas é negro? 

Wladimir Brichta, Giovanna Antonelli e Mateus Solano 
Fabio Recha/Globa 
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reção de Jayme Monjardim, à 
sente terá seus odjo e pistas 

esdbidos nús semanas de Na: 
tal e Ano Novo, à que beira o 
desperdício, considerando a 
Mência normalmente bai- 
xa nessa época do ano, 
O enredo conta a história de 

Aracy de Carvalho, na Alema- 
nha, onde ela salvou muitos 
judeus do Holocausto. 
Aceiade Natalincin uma edi- 

cãoem tributo aos 70 anos da 
telenovela brasileira, e Soares 
promete que o especial não vai 
se restringir a produções da 
Globo — que tem só 56 anos. 
O tributo ao folhetim de 

TV “76 Anos Esta Noite”, se- 
rá outro programa de gran- 
des reencontros. E irá Do ar 
podia 21 de desembro, terça 
feira, forçando a transferén- 

cia da semifinal do The Voi- 
ce Brasil para a sepunda (20 
Roberto Carlos, que teve de 

se contentar coma reprise do 
show de Jerusalém em dezem- 
bro de 2020, volta aos Estúdios 
Globoparaumesheonw que quebra 
seu jejum dos palcos, situação 
iniciada em março de 2020. 
Retrospectiva doanoe<érie 

documental que registra as fes- 
tas adiadas pela Covidtambém 
estarão no ar em dezembro, 
enquanto à emissora busca 
se reencontrar com a plateia 
habitual, mas também com 
quem mudou de canal, 

Após 19 anos, Xuxa 
e Marlene Mattos 

se reencontram 

sÃkorauo Xuxa Meneghele 
a diretora Marlene Mattos, 
que foi empresária da apre- 
sentadora por quase duas 
décadas, se reencontraram 
no sabado pela primeira 
vez desde um rompimen- 
to que já durava 19 anos. 
As duas foram à Cidade 

das Artes, no Rio de Janei- 
ro, para à primeira grava- 
ção da série biográfica so- 
bre a vida de Xuxa — pro 

duzida pela Endemole co- 
produzida pela Globoplay. 
U Encontro OCDE Cor 

cado de cuidados, para que 
não se tornasse público. 
Mas à Folha recebeu a in- 
formação e obteve wma foto 
da própria produção, 
De acordo com pessoas 

que viram a cena, a reuni- 
do foi emocionante e inici- 
almente tensa —mas aca- 
bou durando cerca de duas 
horas. À conversa provocou 
lágrimas em parte da equi- 
pe, mas elas não choraram. 
Segundo uma das pesso- 

as presentes, elas abriram 
o coração e falaram sobre 
tempos passados, mãgo- 
as e ressentimento, No h- 
nal, ambas reconheceram 
aprandeza de cada uma na 
construção de um capitulo 
da TV que marcou a infán- 
cia de milhões de brasilei- 
ros. Mônica Bergamo 
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Art Basel volta a 
Miami depois de 
jejum pandêmico 
e mira super-ricos 
Feira mais importante para o mercado 
latino celebra reabertura das fronteiras 
e reúne 253 galerias, 14 delas brasileiras 

Si las Marti 

MAM O sol entre nuvens € 
temperaturas amenas para o 
normal tórrido do Caribe vão 
dominar a previsão dotempo 
desta semana em Miami, mas 
galeristas esperam eutóricos 
pela tempestade perfeita —a 
abertura das ironteiras e biho- 
nários com vontade de gastar. 

“O termômetro da cidade 
são o taxistas, amigo, diz 0 
homem queme traziaatéoho- 
tel, feliz com a volta do trânsi- 
toe dos iates à beira do mar, 
Não é para menos, Depois 

de dois anos de jejum pandé- 
mico, a Art Base) Mari Reach 
endim volta a receber colecio- 
nadores, influenciadores, ta- 
shionistas, celebridades e to- 
da a fauna que aproveita o ce- 
nánio de obras de arteespalha- 
fatosas para ostentar figurinos 
do mesmo naipe, um Carnaval 
do mais kitsch au mais cod, 
aberrações coloridas talhadas 
para bombar no Instagram. 

“Os hotéis estão lotados. As 
passagens estão carissimas, 
estã tudo lotado” diz um esba- 
ferido Thiago Gomide, dono 
da Gomide & Co, uma das ga- 
lerias mais poderosas do Bra- 
sil, que desembarca agora no 
olho do furação da maior fei- 
sa do mercado latino-ameri- 
cano depois de um esforço de 
“pebranding” “A movimenta- 
ção pré- feira está igualzinha 
como se fosse um cutroano/ 

Ele fala de outro ano sem 
pandemia, algo distante na me- 
múria dos marchands acostu- 
mados ao trottoir elétrico do 
evento que pós a arte do pa- 
is nos principais museus dos 
Estados Unidos e da Europa. 
O novo normal do “circo 

trópical, como certos criticos 
americanos chamam à over 
dose visual de Miami, envolve 
testes de Covid a cada tantos 
dias, entrada com hora mar: 
cada, máscaras no rosto. Os 
pi ptocolos sort Is Em pe- 

dem a estourada da boiada 
dos dias de abertura para os 
VIPs, que antes se encurrala- 
vam na entrada do centro de 
convenções que abriga a feira, 
pas ceiurado em punho, pa- 
ra comprar tudo pela frente. 
Nesse sentido, Gomide deu 

uma calibrada no que chama- 
vade estratégia turbinada de 
anos anteriores, com obras 
em geral na casa dos milhões 
de dúlares. No universo mais 
comedido do que se deseja co- 
mo pós-Cavid, sua seleção é 
coisa de uma nota só, traba- 
lhos de uma única artista, q 
brasileira de ascendência |l- 
banesa Habuba Farah, auto- 
ra de lindas alistrações peo- 
métricas ainda desconheci- 
das do mercado estrangeiro 
e até mesmo paulistano —o 
Masp acaba de comprar ago- 
ra uma tela da nonagenária, 

“Eu costumo ir para Miami 
com um estande muito bar 
ra pesada, Sérgio Camarpo, 
Lygia Clark, e as obras não são 
minhas, então tenho que con- 
vencer os colecionadores que 
euvoulevar e vou vender” diz 
Gomide. “É dificil convencer, 
porque essas obras muito ca- 
ras você tem que ter certo cui- 
dado. Minha estratégia é mais 
segura. Levar uma artista fres- 
ca e nova com valores aces- 
siíveis é mais seguro do que 
chegar só com medalhões” 

Os medalhões, vale lembrar, 
podem estar em baixa. Um 
dos efeitos da pandemia, que 
confnou os colecionadores 
em casa e impós um Ócio ex- 
cessivo para a dinâmica do jet- 

setacosturmado a emendar fei- 
ra atrás de feira, de Los Ange- 
les a Hong Kong, também deu 
tempo para a lição de casa, 
Artistas da moda, no caso, 

tiveram mais tempo para se 
firmar na moda, para bem ou 
paraomal. Esso quer dizer que 
os colecionadores enfim abri- 
ramo Google, e garotús e garo- 
tas do momento queridinhos 
das redes sociais já passaram 
pelo crivo dos consultores, 

Nesse sentido, Miami não 
é brincadeira, À feira que re- 
Une desta vez 453 galerias do 
mundo todo, cada uma de- 
jas desembolsando do menos 
US£ bo mil, vucerca de R$ qo 

mil por estande, serve para fe- 
char negócios num ano mor 
no, Se a retomada no ensaio 
pós-pandemia viu o primei- 
ro time do mercado voltar a 
eshanjar, entre eles Gagosian 
e David Zwimer, o resto das 
galerias disputa as migalhas. 

E a feira tem um papel cen- 
tral nisso, Maior conglome- 
rado desse tipo de evento no 
planeta, a Art Basel, do grupo 
suiço MCH, perdeu US$ 109 
milhões, ou R$ 607 milhões, 
só no ano passado, com res 
trições impostas pela parnde- 
mia, A retomada promete ser 
um tanto sangue nos olhos, 
“Miami estava muito" cver 

[ros [FI ht mos anos, estava miui- 

toprande a feira, muitos ever- 
tos, aquela coisa acima do que 
a gente consegue fazer, café da 
manhã, lançamento, coquetel. 
Ninguém conseguia fazer um 
décimo do que tinha de pro- 
gramação aqui”, diz Luciana 
Brito, da galeria que leva seu 
nome. “Essa baixada de bo- 
la vai trazer um público in- 
teressado em olhar Vamos 
ver qual vai ser o resultado. 
Us compradores estão com 
sede de comprar, ficaram 
muito tempo sem poder ver 
uma obra ad vivo. Vai ser bom, 
estou com essa expectativa” 

Essa sede, que vinha se dei- 
xancdo ver online, enfim pode 
dar as caras no mundo fisico. 

“A beira fisica tem um ne- 
gócio que não é só ir lã e vei 
a obra, tem uma coisa social, 
você vai fazer uma viagem, val 
para Miami, vai encontrar pes- 
soas que você encontra sÓ no 
circuito da arte, val encontrar 
artistas novos. Tem um lado 
também social, afetivo”, diz 
Alexandre Roesler, um dos só- 
cios da Nara Roesler, galeria 
brasileira com sedes em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Nova 
York. “Não é só a questão de 
estar vendo a obra ao vivo, é 
estar participando daquilo” 

Essa participação pose fa- 
zer toda a diferença, em espe- 
cial no caso de reencontros 
com artistas queridos. A atu- 
al edição da Art Basel Miami 
Beach, com 14 galerias brasi- 
leiras, entre elas as mais po- 
derosas do mercado, já estreia 
como presente de Natal pa- 
ra marchands calejados pe- 
la pandemia, mas prevalece 
umanoção de cautela no cãos. 
Um dado de segurança, ou 

sinal de ansiedade, é que mui- 
tas galerias chegaram a Miami 
com quase tudo já negociado, 
fruto das transações onime, 
“Não tenho nunca expec- 

tativa de feira, é sempre uma 
surpresa, é uma caixa de bom- 
bons, vocênãosabeo que tem 
dentro, mas vai ter muita gen- 
te”, diz Luisa Strina, uma das 
principais galeristas do pais. 
“Não sei quem é que val Já 
tenho três obras reservadas, 
mas isso não quer dizer nada” 
ODjorralsia viajou à Chrmité da Art E sed 
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Tela de Tomie Ohtake, da Nara Aoesler 

s os O Es ap? 

Tela do artista brasileiro Daniel Senise levada à Art Basel Miami Beach pela galeria Nara Roesler 
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Ótimas notícias 
Pode ficar tranquila que este é o último ano de governo Bolsonaro para você 

Manuela Cantuária 

Roteirista e escritora, fas parte da equipe de canal Porta dos Fundos 

“Tudo bom? Te chamei pará o 
gente conversor sobre o resul- 
tado dos seus euimes” 
“Eai? Eu vim correndo quan 

do você me ligou” 
“Pode ficar tranquila, as no 

tíchas são ótimas” 
“Jura? Nosso, que alívio” 
“Vamos há, No última corsul 

ta, vocÊ comentou que estava 
ne dúvida sobre se queria ter 
filhos ou não, € isso estava te 
detvando ansiosa, lembra... ?” 

“Sim. Às vezes eu não sei se é 

uma vontade genuina minha 
ou pressão social, sabe?” 

“Então. Acabou q dúvida. 
Você vai ter mais tempo pora 
cuidar de você olha que ma 
rorvilha” 
“Quer dizer que. 
“É isso mesmo. Suspende q 

pilula e pode ir se despedindo 
decólica, TÊM, útero. Bateu até 
uma inveja aqui aproveita!” 
“Obrigada, doutora. Era 

só isso)" 
“Outra boa notícia é que da- 

qui d pouco você não vai ter 
problema nenhum para esto- 
ctonar Sempre vai ter uma va- 
guinho reservada pro você” 

“Sério? Nossa, o que eu pos: 
so de perrengue paro parar o 
curro aquiem Copacabana” 
“Eoseuolforo vai four mais 

aguçado, Quando u gente per 
de um dos sentidos, os outros 
se aprimoram, sabia? Calma, 
que tem mais. O seu plano co- 

bre as despesas do Alhert Eins- 
tein, que é um dos melhores 

hospitais do Brasil, super bem 
localizado, silencioso, o leito é 
enorme, você vai adoror Por 
que assim, o Rio élindo, a gen- 
te sabe, mas o serviço de São 
Paulo não sé compara, né?" 
“Sem dúvida, cu adoro São 

Paulo, só não consigo lr mais 
por causa do trabalho” 

“Ah, então vai ser ótimo pas- 
sura dia inteiro sem fazer na- 
da. É mole ou quer mais?” 

“Graças a Deus, eu estava 
precisando mesmo de férias” 

“Ah, você acredita em Deus? 
Melhor ainda. Perfeito, Ndo 
é todo dia que u gente tem a 
oportunidade de conhecer nos 
so idolo” 

“E pensar que eu estovo mor: 
rendo de medo de receber esses 
resultados, A maioria dos mé- 
dicos que conhecinão teve ne- 
nhumao sensibilidade na hora 
de falar sobre o diagnóstico” 

“De medo você não vai mor 
rex relaxa. Mas eu deixei o me- 
lhor para o final. Eu vi no seu 
Twitter que você não quer que 

o presidente se reeleja” 
“Tó, mtas à que isso tem a ver 

vom meus exames? Deu para 
antecipar à resultado das ehei- 
ções de 2022?" 

“Claro que não, que malu- 
quice, imagina. Mas pode ter 
a certeza de que este é o últi- 
PRA CAT do APOVEIDO Bolsona- 

ró pord você” 

[Dom. Ricardo Araujo Pereira | SEG. Silvia Braune | TER Manuela Cantuária | QUA. Gregório Deviviar | gui Fiária Boggio | SEX. Renato Terra [sÁS. jose Simão 

E HOJE 
EM CASA 

Tony Goes 
tomppoesduol cam be 

Novíssima leva de 
episódios da série 
'Gossip Girl' está 
no streaming 

Gossip Girl 
HERE Man 14 anos 

Cancelada em 2012, uma das 
séries mais populares entre 
Os jovens ressuscitou neste 
ao, CET DAP elenco, Wids d 

mesma premissa da antiga: 
avida amorosa de um gr 
de alunos ricos de um cobé- 
avo em Nova York. A primei- 
ra parte desta nova tempora- 
da estreou em junho, e agora 
mais três episódios chegam à 
plataforma de streaming HBO 
Max. Outros três serão dispo- 
mibilizados em breve. 

A Mais Pura Verdade 
Netflix, 16 aros 

Kevin Hart fazum comedian- 
te que corre orisco de perder 
tudo depois de uma noite de- 
sastrosa ao lado do irmão, in- 
terpretado por Wesley Snipes, 
Série exclusiva da plataforma 
de streaming. 

Fernanda Pestas: 

Drama em Gente 

voutube-do Sesc 24 de Mae, th 
Norival Rizzo, Fábio Espósi- 
to, Eduardo Silva e Carlos Al- 
berto Escher fazem a leitura 
dramática do texto de Frede- 
rico Barbosa, no último even- 
to do ano do ciclo *7 Leituras”, 
Direção-geral de Eugênia The- 
reza de Andrade. 

Ler em Voz Alta 

Coogla Mesr 19h30, 
a partir de R$ 350 

A atriz e diretora Mika Lins 
ministra este curso em seis 
aulas, às terças e quintas, até 
16 de dezembro. Ela ensina a 
ler em voz alta com naturali- 
dade, como se à pessoa esti 
vesse falando, Inscrições pe- 
lo Instagram qóleremvozalta 
ou pelo WhatsApp (11) gs 781 
1702, com Ana, 

Horizonte Submerso 
YouTube da Confraria de 
Dança FIh, gráris 

O escritor Edgar Allan Poe, 
o pintor Paul Kler e o dese- 
nhista DaveMckean inspi- 
ram este espetáculo, cria- 
do e interpretado por Dia- 
ne Ichimaru. Marcelo Rodri- 
pre e Esio Magalhães tam- 
ém estão no elenco. Ses- 

sões às segundas e terças, até 
14 de dezembro. 

Live com Teté Ribeiro 
Perfis mimoricafiguairedoofical 
epirbr no Instagram, 20h 

Hoje radicada em Lisboa, a 
jornalista Mônica Figueiredo 
conversa ao vivo com ajorna- 
lista da Folha Teté Ribeiro so- 
bre como conciliar avida pro- 
fissional com a maternidade, 
sem perder o bom humor 

QUADRINHOS 

Daiquiri Caco Galhardo 

SopRE 0 FUTURO DA HUMANIDADE 

Niquel Náusca Fernando Gonsales 

Piratas do Tietê Laerte 

PODEMOS CONTAR Cam SM Bos VONTADE 

No COMPROMETIMENTO DE REDUZIR 
A! Emi s56EJ PE CO, ? 

Péssimas Influências Estela May 

tu poderia ficar aqui para Sempre 

NÃO ME SINTO 
CAPAZ PARA (550. 
CoU UM mERDA! 

SUDOKU 
testo artbr/isp 

MÉDIO 

FOLHA DE S.PAULO + = + 

O Suidohas é um cipa de desafio 
húgico com delgem europr a é 
aprimprado pelos ELLA a pela 
hapãe de nega ho simephes 
D jogador dim profrnchas O 
quadrado mada que satá di 
sadido aim mes grid, Cy ms 
vm lacunas Cada um, de femima 
que Lodi da eupaçõã em 
boa go Cónde nam puituês dá 
de ta Os olgartumas não 
podem Se Mepetir a mesima 
otuma, linha au prod 

CRUZADAS 

HORIZONTAIS 

nome da cantora 

materno (0 hecémenasci 

lharbe no aí 

VERTICAIS 

ui 

8 

Ear dlejildia 

o Falta sjun o 

Bite ejua ain 
E Lje mn» 
. rica 
6] À] ve, 
TR E rip a E 

alt niajena a leito 

1. A de gato é uma brincadeira com barbante nós dedos / O 
ucha Regira (1945-1982) 2. Afecção do 

aparelho respiratorio 3. (Gir) Malandro / (Mitrvah) Uma 
cerimônia iniciatória judaica 4, Que é de não muito tempo 
atras / João Gilberto, da Bossa Mova 5, Peixe tradicional da 
culinária amazonense 6. Grande car oa, entre os tupis E 
Nando Reis musico / Famosa lagoa da cidade de Salvador 
8. Regenerar 9. (Pop) e ro de car q! Sugar O leite 

0) 10, Pê do gato 
Calabresa 11, Plegas 12. Formado por ondulações gracisas é 
elegantes (roupa) / O monumento indiano Mahal 13, Seme- 

A humorista 

1. Câmara Brasileira do Livro / A charada baseada ra supres 
são da silaba central 2. Abrir sulcos na terra / Abertura feita 
pelas enchentes na ribanceira de um no / Marcha que faz 
o carro ardar para trás 3. Glândula da garganta da vitela / 
(Mis) Acompanhar batendo o tempo 4, Ruborizar | Qutro 
rome do salsão, planta aromática comestível 5. Anjo dotado 
de sabedoria, do segundo coro da primeira hierarquia / Mi. 
croempreendedor individua! (sigla) 6.0 tema autobiográfico 
| (Pop) Grande quantia em papel-moeda 2. Abreviatura (em 
português) do Libano / Picante 8. Municipio paulista, na 
microrregião de Jaú / Porção de cabelos ertrelaçados 9. 0 
estado SE / Um virho tipitamente espanhol 
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£e pois Abu 

Gigantes no céu 
Obra de Sondheim val perdurar para lã do ruído e da espuma do presente 

| ma E rr dos dia ds fogo Pereiro Coutinho 

Emirtos doutor em cênica pobtica pela Universidade Católica Pottugueça 

1 Existe algo de insuporta 
velmente eguista nas pessoas 

que amam certos artistas. Um 
exemplo: morreu na semana 
possúdo Stephen Sondheim, 
vos gr anos, E penso logo nas 
obras que ele nos debeou, como 
seu morte fosse um detalhe. 
Eis a minha monstruosida- 

de: a urte é mais importante 
que a morte. A arte é mais im- 
portante que a vida 
Minha única consolação E 

TER 

4 MEGERADO 

saber que Sondheim entende: 

rio essa insensibilidade, Ali- 

ds, olhando paro a sua obra 
uma das mais importantes 

obras literárias e musicais do 

século 20, lulvez esse séju O 
temo que a define: como ho- 
bitár dois mundos sem nos 

ntraiçõarmas a nós? 

Como viver a “realidade” com 

os outros, para os outros —e, 

no mesmo tempo, não nos per 

dermos a nós como individu- 

Dão Pernira Coutinho qua, Marcelo Coslho | ou 

TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO 
FABIO BRANDI TORRES E ISSER RORIK 

os (e, no caso de Sondheim, no 

papel de criadores)? 
Esso pergunto é expheta em 

“Company, preguiçosamen- 

te apresentado como um mu- 
sical sobre 0 cusamento, Su- 

perfcialmente, será: Robert, 
o personagem central, che- 
gu dos 35 unos. Os amigos, 

todos casados, querem que 
ele case também. 

Robert tem dúvidas, sobre- 

tudo quando escuta as dúvi- 

Draupo Varella Fernanda forros [SEX Djamíla Ribeiro | sán 

dus dos próprios amigos, que 

se confessam gratos-drrepen- 

didos por não serem muis sol- 
teiros (é o tema de "Sorry-Gra 

teful; uma das mais perfeitos 
conções de Sondheim). 
A peço éuma obra-prima da 

ambiguidade; ou talvez seja 
uma obra-prima sobre us re- 

loções humanas, começando 
pelas relações sentimentais, 
onde essa ambiguidade está 
sempre presente: queremos fi- 

Mano Sérgio 

MINISTERIO DO TURIAHO APRESENTA 

LEONARDO MIGGIORIN LETICIA TOMAZELLA LISANDRA CORTEZ EDUARDO LEÃO SÉRGIO RUFINO 
À 
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cor endo fúar com a pesso 

4] LE GUETTA, sobémios Li] q Tim 

temose sabemos o que perde- 
maos; sen LEITOS VIVOS É LETILE 

mos estar meto-mortos. 
Em outro musical, O espan- 

toso “Sunday in the Park with 
George, esse dilema é vivivo 
pelo pintor George Seurat —e 
o temo “Finishing the Hot” é, 
do mesmo tempo, uma apolo- 
gia da arte é um lamento pé- 
los sacrifícios que ela exige 
O tom triunfal de Seurat, en- 

cantado pelo seu próprio to- 
lento, é simultaneamente um 

umto de desespéro 

Os personagens deSondheim, 
so contrário do que afirmam 
CERTOS CFIÁCOS, NADO sito “ los 

ou cerebrais” ou "cinicos” São 

EM CELTLER DE CLRFEDOO SID PTACIS O COI 

plexos e contraditórios, por 

baixo de todas as muscaras, 
A frieza, d razão ou O cinis- 

mo são apenos algumas des- 
sus múscaras: como no musi- 
colCInto the Woods” a Bruxa 
Má faz jus 00 nome do apria- 

onur Rapunzei no torre. Mas 
sabemos depois, pela sua pró- 

pria boca (no diacerante tema 
“Stay with Me"), que apenas à 
jaz porque teme ficur sozinha 
na sua felura e velhice. 

Na história da Brocdway, en 
CAMPRERULHTICOS FRA HTVÊS JU FEL dei 

moro algumas das mis me 

mordveis Cu PIÇLHES du songbook 

americano; George Gershwin, 

Cole Porter, Richard Rodgers, 
Mas nenhum deles possuiu 

aquelo “capacidade negativa” 
que o poeta John Keats vtribu 
ina Shakespeare: o talento pa- 
ra cultivar “incertezas, miste- 
rios, dúvidas”: q coragem, no 
fundo, para viver e cridr sem 
recorrer à dogmas ou clichês. 
Não há respostas fúceis em 

aum 

MADA 
UMA COMÉDIA DE 

WILLIAM SHAKESPEARE 

uia E DiajA, 

CMF LDA 

50% de 

desconto 

COMPRT 
ONLIRE 

CADASTRE-SE EM NOSSO 

SITE E TENHA ACESSO À 
Ss: 

OL 
ee ineo rom o TESTROFELHA ano | 

DESCONTOS EXCLUSIVOS 

Talevemidaa: 

4) Dna 717 

C7 

ilustrada 

Sondheim porque também não 
há perguntas fáceis, 
No clima mor! em que vi 

vemos, feito de maniqueismos 

ideológicos cada vez muis vi- 

olentos e ignorantes que tarm- 
bém corrompem a literatura e 
as artes, à obra de Sondheim 
pertence à uma esfera superior 
É obra intemporal que voi 

perdurar pára tá do ruido e 
da espuma do presente 

2. Soube do morte de Stephen 
Sondheim depois de assistir a 
“Tick, Tick... Boom! o mais re 
cente filme de Lin-Manuel Mi- 

randa para a Netflix. 
Faz sentido. O filme é uma 

homenagem a Jonathan Lar 

son, um prodígio musical que 
morreu aos + dnos, Exalamen 

te na véspera deestreia do seu 

mustcal, “Rent que o tornaria 

mundialmente famoso. 
Maso fmeé também uma ho 

menagem do principalmentor 
de Larson, Stephen Sondheim 
“Juimême” Em primeiro lugur, 
porque Sondheim, interpreto- 
do peloator Bradley Whitford, 

aparece em momentos decist 
vos do filme, E, depois, porque 
Lorson trilhou Us mesmos co- 

minhos que Sondheim: uma 
exploração pessoal, irônica € 

agênica sobre os dilemas da vi 
do artística e urbano na Nova 

vork da década de 1990 
Escutámos “Jolnny Can't De 

cide7o belissimo “Sunday” ou 
o hilariante “Therapy"e só po 
demos imaginar o que teria si 
do do Broadway se Larson tr 
vesse continuado. 
Também por isso, à recente 

morte de Stephen Sondheim (e 
de Jonathan Larson) é dupla- 
mente triste; É uma morte que 
não deixo herdeiros. 

SETOR A R$7O INTEIRA 
R$35 “MEIA 

SETORE R$SO-INTEIRA 
R$25 “MEIA 
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Quem tem x 
medo da 
panela d 
pressão! 
Especialistas ensinam a minimizar 
os riscos ao usar o equipamento, 
enquanto fabricantes oferecem 
cada vez mais itens de segurança 

Gabriela Dourado 

rontALEZA Todo mundo já 
usou aquela frase clássica de 
indignação, questionando en- 
sinamentos da escola ao per: 
guntar quando é que, na vida, 
val usar todo aquele conheci- 
mento, Poissaiba que prestar 
um pouco mais de atenção nas 
aulas de fisica poderia ajudar 
vocêa ter mais sucesso na co- 
zinha, principalmente com à 
panela de pressão, 

Isso porque o tão temido 
instrumento parece menos as- 
sustador quando se compre- 
ende o que acontece ali, en- 
tre aquele minúsculo e baru- 
lhento pino, e a água ferven- 
te que envolve seu alimento. 
Addvogada cearense Mile- 

na Gondim, 45, não tinha lá 
muita intimidade coma cozi- 
nha, Ganhou de presente da 
avo, assim que decidiu morar 
sozinha, uma reluzente pane- 
la de pressão, nova em folha, 
Em uma das primeiras ve- 

zes em que fol botá-la sobre 
o fogão, quase transtormou 
a experiência em acidente, 
“Fui tentar fazer um doce de 
leite e coloquei a lata com ró- 
tulo e tudo. Alem disso, dei- 
xeia panela mais de uma ho- 
ra no fogo, esperando o pino 
apitar” relata. 
O resultado foi uma man 

cha de doce de leite no teto do 
apartamento e uma panela da- 
mificada. “A panela não explo- 
diu, mas a lata, sim. E o fundo 
ficou preto, sem uma gota de 
água. Apesar de tudo, o doce 
ficou uma delicia” 
A possibilidade de procuzir 

o doce em casa, aliás, fascina 

até chefs experientes, como o 
frances Erick Jacquin. 

“Eu acho extraordinário, 
maravilhoso, é a melhor coisa 
que se faz na panela de pres: 
são”, comenta um dos jura- 
dos do programa MasterCheti, 
A fisica ajuda a explicar por 

que o episódio com Gondim 
teve menos cara de doces e 
mais de travessuras. O pro- 
lessor Douglas Gomes, mestre 
em ensino de Ciências é Ma- 
temática pela Universidade 
Federal do Ceará, dá a ideia. 
“O que vai fazer o seu ali- 

mento ficar cozido é a água 
que vai transherir energia tér 
mica para ele, Quanto malor à 
temperatura da água, mais ri- 
pidavaiser a transferência da 
energia térmica [o calor], e es- 
sa transferência acaba sendo 
favorecida se você conseguir 
essa água acima dos 100ºC” 
jacquin pondera que este 

é um utilitário mais comum 
em residências, não tanto em 
cozinhas de restaurantes. “As 
vezes, eu uso em casa, em res- 
taurantes temos equipamen- 
tos especificos. Mas ela é Óti- 
ma para ganhar tempo”, diz. 

Mas, como a panela conse- 
gue essa rapidez no cozimen- 
to? Porque, atenção, ela au- 
menta... a pressão (o0obvio às 
vezes precisa ser dito). No en- 
tanto, é preciso tomar cuida- 
do para que esta pressão não 
aumente até explodir, ence- 
nando o pavor de grande par 
te dos cozinheiros amadores, 

Para que isso não aconte- 
ca, coloca-se a válvula princi- 

pal de controle — aquele pino 
que Gondim esperou apitar. 
“Chega uma hora em que a 

pressão aumenta tanto, che- 
gando do limite da panela, que 
esta válvula permite a saída do 
vapor, Com isso, pode-se até 

ababcar o fogo para economi- 
zaro gás observão professur. 
Em um paisem que o gás de 

Pri mr acustar R$19s5 

por botijão, segundo dados da 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), tudo é válido na hora 
de economizar —e a panela 
de pressão também pode ser 
uma aliada do bolso. 
Mesmo depois do inciden- 

te, Milena Gondim não se dei- 
xou vencer pela frustração da 
primeira tentativa. 

“Voltei a usar e hoje sou cri- 
teriosa com a limpeza. Pra 
uma pessoa com o meu per- 
Al, que mora só etrabalha bas- 
tante, ela ajuda porque reduz 
muito o tempo de cozimento, 
E hoje até risoto faço na pane- 
la de pressão”, comenta, 
O doce de leite que voou po- 

ra o teto da cozinha da advo- 
gada só foi parar ali porque 
o conteúdo da panela secou, 
E essa rapidez no cozimen- 
to, que fez à água desapare- 
cer, tem até uma fórmula na 
fisica: pv=n. RT Ea chama- 
da “equação de Clapeyron”. 
“Com ela, entendemos que 

o aumento da pressão dificul- 
taaebulição, permitindo que 
a água atinja maiores tempe- 
raturas. Ou seja, 0 aumento 

das particulas em estado paso- 
so faz o aumento da pressão”, 
continua o professor Gomes. 
Aevolução do design de pro- 

dutos também ajuda nó pro- 
cesso dese libertar do trauma. 
Aqui, é mentira a máxima de 
que panela velha é que faz co- 
mida boa. No caso das panelas 
de pressão, são as novas ter- 
núdogias as grandes aliadas. 
“Hoje em dia é comum uma 

panela de pressão elétrica pos- 
suir vários sistemas diferen- 
tes de segurança, para asse- 
gurar 20 máximo a qualidade 
ea confiança de uso" explica 
q coordenador de linha por 
táteis da Philco, Paulo Pelatt. 

Entre os sistemas elétricos 
emecinicos da marca, estão, 
por exemplo, à termostato 
que liga é desliga, mantendo 
a temperatura em padrões 
seguros, e a trava de abertu- 
ra, que impede à abertura da 
tampa depois que o produto já 
atingiu a pressão de trabalho. 

Por isso, limpar bem todas 
as válvulas é essencial. A prá- 
tica é enfatizada também pe- 
los chefs. “A manutenção da 
panela deve ser sempre feita 
e com muito cuidado”, ressal- 
ta Erick Jacquin. 
“E munca jogue a panela 

quente debaixo d'água” com- 
pleta o professor Gomes. 

Na hora da escolha, vale f- 
car atento aos selos de garan- 
tia. “A melhor panela de pres- 
são é a mais segura. É impor 
tante que o consumidor con- 
fira se é atestada pelo INME- 
TRO e se possui as travas de 
segurança”, enumera Monali- 
se Couto, designer deproduto 
da marta Brinox. “Tendo se- 
gurança, qualquer panela é in- 
dicada para qualquer pessoa” 
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Salgadinhos 
e refrigerantes 
são tão ruins 
quanto cigarro, 
diz novo filme 

Marcos Nogueira 

são raio Consumir alimen- 
tos ultraprocessados é tão no- 
civo quanto fumar Eistima de- 
claração de impacto, que apa- 
rece logo no começo do deu 
mentário “Big Food” 
O filme, deapenas 22 minu- 

tos e 47 segundos, expõe o ine- 
gável poder das corporações 
transnacionais que produ- 
zem comida barata e de bai- 
xa qualidade nutricional, Pi- 
or; infiltram-se no debate po- 
Etico para influenciar diretri- 
zes públicas de alimentação. 

“Big Food: o Poder das In- 
dústrias de Ultraprocessa- 
dos” é uma produção do Co- 
letrvo Bodoque e do Idec (Ins- 
tituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor), lançado emno- 
vembro para exibição gratui- 
ta sob agendamento. Constrói 
sua tráma com depoimentos 
de acadêmicos do Brasil e do 
Reino Unido, além de mem- 
bros do próprio instituto, 
Feresa Liporace, ex direto 

ra executiva do Idec, é quem 
compara a indústria alimen- 
tícia à do tabaço. Várias do- 
enças crónicas, de diabetes 
a certos tipos de câncer têm 
sido associadas ao consumo 
de ultraprocessados. 
É chato, mas necessário, 

abrir parêntese para explicar 
o conceito. 

O “Guia Alimentar para a Po- 
pulação Brasileira” elaborado 
por pesquisadores da USP pa- 
ra O Ministério da Saúde, di- 
vide os alimentos em quatro 
categorias: in natura (ou mi- 
nimamente processados), in- 
gredientes culinários, proces- 
sudos e ultraprovessados, 
O filme usa quatro estados 

do milho para ilustrar a divi- 
são: milho na espiga, óleo de 
milho, milho enlatado e sal- 
gadinho de milho. 

Ultraprocessados têm alto 
teor de açúcar, sódio e/ou gor- 
duras, dem de aditivos quimi- 
cos alheios à cultura culinária 
tradicional. Cereais matinais, 
biscoitos, salgadinhos, doces, 
refrigerantes, entre outros. 

Ok, sabemos que essas co- 
midas não prestam. Mas... tão 
nocivas quanto o cigarro? Pa- 
rece exagero comparar fuma- 
ça com alimento ruim. 
Ana Paula Bortoletto, con- 

sultora técnica do Idec, colo 
cou a comparação em pers- 
ectrva: "Os danos são equiva- 
Lentes se levarmos em consi- 
deração o tamanho da popu- 
lação impac tada”, 
Cadavez menos gente fuma, 

Todo mundo come, E quase 
todo mundo come mal de vez 
em quando. Justo, masa pon- 
deração ficou fora do filme. 
Compactado em menos de 

meia hora, “Big Food” deixa de 
desenvolver argumentose de 
explorar os temas que aborda, 
Seus melhores momentos 

são imagens de arquivo que 
explhoitam à promiscuidade 
do poder público com a indús- 
tria=numa delas, 0 govema- 
dor paulista João Doria com 
parece à inauguração de uma 
fábrica da Mars e diz que seus 
chocolates são “deliciosos”, 
Namamior parte, porém, Big 

Food” dispara frases e cifras 
de impacto, São apenas dez 
companhias que abastecem 
os supermercados do mundo, 
Súóno Brasil, a indústria de ali- 
mentos fatura R$ 700 bilhões 
anuais, Desse jeito, vapt-vupt, 
e vem a próxima paulada. 

Fosse mais longo, talvez “Big 
Food” pudesse ser mais só- 
brio, menos panfletário, me- 
nos Michael Moore. E, assim, 
expor em detalhe alguns fa- 
tos terríveis que podem até 
parecer teoria conspiratória. 

Big Food: O Poder das 
indústrias de Ultraprocessados 
Brasil 2020 Direção: Anderson 
dos Santos e Choca Santos. 
Livre Exbções gratuitas para 
grupos fechados, apendadas em 
alimentandopol pras org.br/Big-food 
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A enfermeira Salome Nkoana na ala de Covid de hospital em Tembisa, na África do Sul caliemsSartesio-2 mar21/4FP 

Como foi designado o nome da 
ômicron, nova variante da Covid-19 
O sistema de nomeação, anunciado pela OMS em maio, facilita a comunicação com o público 

SAUDE 

Vimal Patel 

THE NEW YORK TIMES Us mer 
cados despencaram na sexta 
(25), a esperança de domar o 
coronavirus diminuiu e uma 
nova palavra entrou no lêx- 
co da pandemia: “ômicron” 
Avariante da Covid que sur 

giu na África do Sul recebeu 
o nome da 15º letra do alfa: 
beto grego. 
O sistema de nomeação, 

anunciado pela OMS (Organi- 
zação Mundial de Saúde) em 
maio, facilita a comunicação 
ao público sobre as variantes, 
tornando-a menos confusa, 
segundo a agência e especia- 
listas internacionais. 
Por lo, a variante que 

surgiu na Índia não é popu- 
larmente ceia como 
Bóia. Ela é chamada de 
“delta” a quarta letra do alfa- 
beto grego. 
Hoje existem sete “variantes 

de interesse” ou “de preocu- 
pi: e cada uma tem uma 
etra grega, segundo à pági- Imagem em microscópio do Sars-CoV-D msianallmtituse cl Allergy ane imtentigus Dsmasas [RES 

Zé Gotinha contra ômicron 
Após vencer a variante delta, nosso herói se prepara para um novo desafio 

Pedro Hallal 

E epldemiclogista, professor de Escola Superior de Educação Físlca da Universidade Federal de Pelotas é coordenador do Epicosed Ag 

Nos primeiros meses de 2021, 
depois de devastar a cidide de 
Manúus, a variante gama (an 

tes conhecida como Er) uvan- 
çou pelo território brasileiro é 
manteve q média móvel de óbi- 
tos vo redor de 2.000 mortes 
por dia, durante vários sema- 
nas. O Brasil perdeu centenas 
de milhares de vidas num es- 
paço curto de tempo. 
Naquela época, nosso herdi 

Zé Gotinha praticamente não 
conseguia nos defender Boico- 

tado pelo próprio ministério 
que o tornou um herói nacio- 
nal, Zé Gotinha nada pôde fo- 
zer paro evitar que o pais fos- 
se derrótado pela variante go: 
ma. A vacinação começou no 
final de janeiro no pais, mas 
nos primeiras meses, ocorreu 
em conta-gotus, devido à negli- 
gência do governo em adgui- 
rir US VACINOS EM 2020. 

Lembro como se fusse hoje: o 
Brusil recém se recuperova do 
devastação causada pela vari- 

ante gama e o mundo passou 
anoticiar adescoberta do del- 
te. O número de casos explo- 
diu em dlguns lugares, inclu- 
sive em paises onde a vacina- 
cão tinha começado antes do 
Brasil, Naquela época, alguns 
pesquisadores brasileiros pre- 
viram o pior: o Brasil será de- 
vastado pela variante delta. 
Alguns chegaram a imaginar 
que o Brasil poderia alcançar 
5.000 mortes por dia, 

Fui voz dissonante. 

Manifestei minha percepção 
de que seria travado um cabo 
de querra entre a vacina e a vu- 
rante. De um lado nosso herói 
Zé Gotinha, que naquela época 
já vinha honrando sua histó- 
rig, distribuindo vacinas para 
umo grande parcela da popu- 
lação. Do outro, a delta, a vilã, 
Uma variante mais transmis- 
sivel do que o virus original. 
Passados alguns meses, dá 

para dizer quenosso herói con- 
seguiu vencer o cabo de quer 

Casal é detido na 
Holanda após fugir de 
quarentena imposta 

Um homem e uma mulher 
foram presos na Holanda na 
noite deste Cominpo (28) 
após deixarem um hotel 
onde cumpriam quarentena 
obrigatória pará monitorar 
casos da rova variante 
ômicron do cororavirus, 
anunciou à polícia local 
O casal, que, segundo apurou 
a agência AFE era formado 
por um espanhol de 30 aros 
E uma portuguesa de 28, fol 
detido quando tentava deixar 
O país em umavião prestes 
a cecolar Eles viajaram da 
Africa do Sul para a Holanda 
Um deles —não foi revelado 
qual dos dois— recebeu 
diagnostico de Covid e foi 
colocado em isolamerto, 
enquanto o outro tenia 
de fazer quarertera. Não 
ficou claro se tratava- 
se da nova vanarte 
Com Reuteri o AFP 

ra contro q variante delta. À 
média móvel de óbitos seguiu 
diminuindo e hoje mantém-se 
abaixo de q00 mortes por dia. 
Nosso herói Zé Gotinha voltou 
user celebrado por quase toda 
u população brasileira, num 
pais em que gç% dos pessoas 
querem se vúcinar 
O movimento anti-vacina flo - 

pouvergonhosiumente no Bru- 
sil, Entre notícias falsas, propi- 
nas, chifres e vídeos banidos, 
os vilões foram sendo derru- 
bados, um a um, pelo nosso 
herúi Zé Gotinha. 
Agora o nosso herói se pre- 

para porá uma nova batalha. 
Depois de derrubar o variante 
delta é os negacionistas, nósso 
herói precisard enfrentar um 
novo vilão: d variante ômicron. 
A ciência qinda dispõe de 

poucas informações sobre 0 
nosso vilão. Um gráfico am- 

na de rastreamento da OMS. 
Algumas outras variantes 

com letras gregas não atin- 
gem esses niveis de classifi- 
cação, é à OMS também sal- 
tou duas letras antes de ômi- 
eron — ny” e “x— levando 
a especulações sobre se “xi” 
foi evitada em deferência ao 
presidente chinês bes ánad 
“Nu é muito 

fundida com “new' à esplica 
o porta-voz Tarik Jasarevic. “E 
“xi não foi usada porque é um 
sobrenome comum” Ele acres- 
centou que as melhores prá- 
ticas da agência para nomear 
doenças superem “não causar 
vlensaa 5 em grupo cultu- 
ral, social, nacional, regional, 
profissional ou étmico”, 
Algumas variantes mais vo- 

nhecidas, como a delta, che- 
garam a variantes de preocu- 
pação. Outras nessa categoria 
foram chamadas de alfa, be- 
ta e gama Outras que surpi- 
ram, que eram variantes de 
interesse, foram chamadas 
de lambda e mu, Letras gre- 
gas também foram usadas pa- 
ra variantes que não cumpri- 
amesses critérios, masnu exi 
foramas únicas descartadas. 
A OMS promoveu esse siste- 
ma de designação como sendo 
simples e acessível, ao contrá- 
rio dos nomes científicos das 
variantes, que “podem ser di- 
ficeis de pronunciar é de lem- 
brar e dão margem a erros de 
divulgação”. disse à agência, 
A doutora Angela Rasmus- 

sen, virologista na Universida- 
de de Saskatchewan, no Cana- 
dá, disse que conduziu muitas 
entrevistas com repórteres es- 
te ano antes que o sistema de 
nomes prepos fosse anuncia- 
do, e ela trúópeçou em explica- 
cões coníusas sobre as varian- 
tesBrize Bras Elassãoco- 
nhecidas hoje como alfa, sur- 
gida no Reino Unido, e beta, 
queapareceuna África do Sul. 
“É realmente incômodo fa- 

lar com uma pessoas quando 
vocÊ precisa constantemente 
usar uma sopa de letras de de- 
signações de variantes” disse 
ela “Afinal, as pessoas acabam 
por chamá-las de 'variante do 
Reino Unido! ou “variante da 
Alrica do Sul”, 
Esse é outro motivo impor 

tante para à OMS ter adota- 
do o sistema de nomes gre- 
gos, disse Rasmussen: à con- 
venção de nomes mais antiga 
era injusta com as populações 
onde o virus surgiu. À agência 
disse que a prática de descre- 
vervariantes pelos lugares on- 
de foram detectadas é “estip- 
matizante e discriminatória” 
“Desde 0 início da pande- 

mia, lembro que as pessoas 
diziam: 'Nús chamamos a gri- 
pe de espanhola, por que não 
chamamos este de coronavi- 

rus de Wuhan?” disse Ras- 
mussen, “A gripe espanhola 
não veio da Espanha, Não sa- 
bemos unde ela surgiu, mas há 
uma boa possibilidade de que 
tenha sido nos EUA” 
A OMS incentivou as autori- 

snacionaise os canais de 
midia a adotarem os nervos ró- 
tulos. Eles não substituem os 
nomes técnicos, que transmi- 
tem informação importante 
aos cientistas e continuarão 
sendo usados em pesquisa 
Tridução dé Lis Roberto bl Gorpilees 

plamente compartilhado mos: 
trou que a nova variante tem 
um potencial de contamina- 
quo enorme, fazendo com que 
q curva de contágio pareça o 
tunçamento de um foquete. Por 
outro lado, dados preliminares 
sugerem que a ômicron possa 
ser menos agressiva do que as 
versões anteriores. 
Assim como nos ensinou o 

treinador do Palmeiras, Abel 
Ferreira, conhecer o udversá- 
rio é essenciol paro quem pla- 
nejo ter sucesso numa bato- 
lha. Nós, pesquisadores va- 
mos fazer a nossa porte, ten- 
tando produzir infórmações 
sobre a nova variante rapi- 
damente. E as entregoremos 
no mão do Zé Gotinha, nosso 
herói nacional, paro usá-las 
em sud batalha. 
Sigo otimista, embora com 

um pouco de receio. 
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O jornalista Glenn Greemwald recebe o prêmio especial Vladimir Herzog 2019, no Tucarena, em São Paulo ze carias Barrerta - 24 00t13/Folhapress 

Esquerdista, Glenn Greenwald ganha 
fãs na direita por defesa da liberdade 
Figura influente na imprensa americana, ele se tornou um crítico de jornalistas de esquerda 

SAÍDA PELA DIREITA 

Fábio Zanini 

sÃopauLo Conhecido por suas 
posições progressistas, 0 jor- 
nalista americano Glenn Gre- 
enwald passou áser admirado 
recentemente por uma plateia 
inusitada: à direita brasileira. 
Creenwalo, que vive no Rio 

de Janeiro, entrouna mira de 
bolsonaristas v lavajatistas 

hã pouco mais de dois anos, 
quando revelou diálogos man- 
tdos pelo ex-julz Sergio Mo- 
Fo Com pr LL puradios Es, NO Ca- 

so que ficou conhecido como 
Vaza Jato, 

Foiatacado, tevea prisão ea 
deportação pedidas e ganhou 
aalcunha de “Verdevaldo”, tra- 

Testes de urnas não identificam risco para eleição, diz 
PODER 

Matheus Teixeira 

Bmasívia O presidente do TS! 
(Tribunal Supertor Eleitoral), 
ministro Luis Roberto Bar 
roso, alirmou nesta SEE LL - 

da-feira (29) que os testes de 
segurança realizados nas ur- 
nas eletrônicas não identih- 
caram nenhuma vulnerabili- 
dade que coloque em risco a 
lisura do sistema de votação. 
No entanto, o magistrado 

disse que foram encontradas 
cinco falhas que serão corri 
gidas até as eleições de 2022 
e que não têm potencial para 
alterar o resultado do pleito. 
Os testes tiveram início na 

última segunda-feira (22). Ao 
todo, 26 investigadores colo- 
caram em prática 29 planos 
de ataques para avaliar a se- 
gurança dos equipamentos 
Barróso afirmou que o ata- 

que que despertoumaitor pre- 
ocupação foi realizado por pe- 
ritos da Polícia Federal, 

dução jocosa de seu nome, 
De alguns meses para cá, 

no entanto, ele vem ganhan- 
do elogios surpreendentes no 
mundo destro. 
Comentarista da radio Jo- 

vem Pan e figura de proa do 
opimonismo bolsonarista, Ro- 
vdrigo Constantino foi um dos 
que fizeram coro em prol do 

jornalista, “O Glenn é um ca- 
ra de esquerda, mas honesto, 

“ detona NUA: HETA] a pi Irasi- 

letra, que assumiu que os al- 
vas dos disparos de Rittenhou- 
e rm Mt rt o] pratr dENCAXar 

numanarrativa prévia” escre- 
veu ele no Twitter. 
Outro a se manifestar foi o 

influenciador conservador 
Kim Paim. 
“Por que agente só recebeu 

“Eles conseguiram entrar 
dentro da rede-do TSE, mus 

não conseguem chegar no 
sistema de votação, Ou seja, 
É um ataque importante que 
DeItuias Au CMC Eras Meca 

nismos de bloquear, mas não 
é grave porque só considera 
mos prave O que tema poten- 
clalidade de alterar o voto do 
eleitor E nenhum teve essa 
potencialidade”, disse. 

De acordo com o ministro, 
“nenhum dos ataques conse- 
guiu ser bem-sucedido relati- 
vamente ao software da uma” 
e ninguém “conseguiu invadir 
o sistema e oferecer risco pa- 
ra o resultado das eleições”. 
Outra falha identificada foi 

no fone de ouvido da urna, que 
é usado para pessoas com de- 
hciência visual. Os invasores 
conseguiram, com um equipa- 
mento bluetooth, transmitir 
para outra pessoa O que esta- 
va sendo dito na cabine. 

O presidente da corte classi- 
ficou os participantes dos tes- 
es como “hackers do bem” e 

Me incomoda que a 
esquerda e a direita 

nunca concordem em 

nada. Precisamos ter 

valores e princípios 
comuns, Para 

mudar a sociedade, 

é preciso conversal 

com pessoas que não 

concordem com você 

Glenn Greemaald 

jornalista 

O presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso abdas inteiro - 4out 2071/Secom/TSE 

aversão brasileira do Verde- 
valdo? A versão americana 
dele é até bacana”, escreveu, 
também no Tuatter 

O jornalista e escritor Le- 
andro Narloch, colunista des- 
ta Folha, também seguiu na 
mesma linha. Ele tuitow “Eu 
adord aversão americana do 
Glenn Greenmwald”. 
Ha DIVETSOG Dutros cxvim 

plos, como o do empresário 
vinfuenciador Leandro Rus- 

chel (que depois se arrepen- 
deu L pagou um cure A dh 

os0 a Glenn), 
O motivo da nova admira- 

ção pelo jornalista é sua de- 
tesa da liberdade de expres- 
são, hoje um valor associado 
mais à direita, tantono Brasil 
como nos EUA, 

Figura influente na impren- 
sa americana, Glenn se tor- 
nou um crítico de jornalistas 
de esquerda, de lideranças do 
Partido Democrata e do go- 
verno joe Biden. Frequente- 
mente participa de progra- 
mas na Fox News, emissora 
de TV próxima do Partido Re- 
publicano e ao ex-presidente 
Donald Trump, 
Em entrevista ao blog 

Glenn disse que não se tor 

io Lumi (Ati de dir Ita 

apenas sé mantém fiel a prin 
cípios que defende há déca- 
das, E afirma que não se im 
porta dos elogios recebidos 
de trumpistase bolsonaristas, 

“Talvez dizer que eu sou elo- 
giado por eles seja uma pa- 
lavra um pouco forte. O que 

FOLHA DE S.PAULO + + é 

estou vendo é dizerem: “meu 

Luis, mo CNT pres aÃ recital 

que estou concordando com 
alguma coisa que cle está fa- 
tando”, afirma 
Glenn acredita à simpatia 

que desperta nos apoiadores 
de Bolsonaro tenha em parte 
relação com as mudanças na 
conjuntura política. 

“Na época da Vaza jato, o al- 
vo principalera o Sergio Moro, 
que em 2c19 era um membro 
do governo Bolsonaro bem 
importante. Havia uma uni- 
ão entre bolsonaristas e la- 
vajatistas. Quando eu estava 

enticando o Moro, eu era im- 
migo do governo Bolsonaro, 
E obviamente tudo isso mu- 
dou, agora Moro ironicamente 
é o inimigo número 1 do Bol 
SOTEANO. Mi Jitira AT ad dizer TI; 

“Glenn tinha razão” afirma. 
Ele diz que se surpreende 

coma pouca importância da- 
da pela esquerda ao tema da 
Hberdade, “Quando cresci co- 
mo um adolescente gay nos 
EUA, nas décadas de qo e Bo, 
a censura era uma ferramen- 
ta usada pela direita. Queria 
censurar filmes, músicas. À hi- 
berdade de expressão era um 
valor associado à esquerda, 
Mas agora aqui no Brasil, mui- 
tas vezes à censura é apoiada 
pela esquerda e o alvo é a di 
reita, principalmente bolso- 
puristas”, afirma 

Isso tem relação, segundo 
13 pur nalista cor a lorma có- 

mo ds Novis ad | DC LHES de ES 

querda enxergam o tema, já 
que elas não têm a memária 
da censura aplicada pelo re- 
gime militar no Brasil. 

“No Brasila liberdade de ex- 
pressão é quase tratada pela 
esquerda brasileira como uma 
ideia fascista, autoritária. Is- 
50 para mim é incrível, porque 
a ditadura militar usou à cen- 
sura contra a esquerda”, diz. 
Em outra divergência com 

esquerdistas, ele diz ser con- 
trárioa estabelecer restrições 
| Opiniões, desde due não em 

wolvim af PrAthCi de Crue 

Nao pu demos ter limites 

na questão de opiniões po- 
líticas. | bviamente, tem de 

haver limites de difamação, 
Não posso publicar um arti- 
po dizendo que você é pedó- 
filo, por exemplo, ou cometer 
uma fraude”, 
Na semana passada, Glenn 

e seu marido, o deputado fe- 
deral David Miranda (PSOL- 
RJ), receberam criticas da es- 
querda por participarem de 
um programa do Flow, canal 
de podcasts popular entre à 
direita e que recentemente 
sofreu acusações de defen- 

der que sejam toleradas opi- 
Tubes FACISTaAsS 

O jornalista diz que aceitou 
o convite porque avalia que é 
importante ter contatos tóra 

da bolha”, *Me incomoda que 
1 esquerda ca hr eia nunca 

concordem em nada, Preci- 
samos ter valores e principi- 
os comuns, Para mudar a so- 
ciedade, é preciso conversar 
com pessoas que não concor 
dem com você”, diz. 

Barroso 
disse que o objetivo é “apri- 
mr DS Sistemas mediante 

ataques de pessoas fisicas, 
Ele ainda comemorou o fato 
de ninguém ter conseguido vi- 

olar o sistema a ponto de alte- 
raro voto inserido pelo elestor, 
Os testes ocorrem desde 

2009. À prova de que o siste- 
ma não toi invadido é mais um 
elemento usado pelo TSE para 
rebater asafirmações do presi- 
dente Jair Bolsonaro e de seus 
aliados de que à urna eletrôni- 
ca é passível de adulteração. 
A corte sempre afirma que 

os equipamentos são sepu- 
ros. Bolsonaro, por sua vez, já 
mentiu sobre as urnas em di- 
versas oportunidades. 

Porém, apósa proposta que 
nstituia O voto impresso no 
Brasil ter sido derrotada no 
Congresso, o presidente mu- 
dou de discurso. Ele tem di- 
to que o sistema passou à ser 
conhável porque as Forças 
Armas foram convidadas 
a participar de uma comissão 
que acompanhará o pleito. 
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Alemanha tem planos verdes para o governo 
Crise climática é tema central da era pós-Merkel, com apostas na modernização da economia e energias renováveis 

MUNDO 

Katrin Bennhold 
e Melissa Eddy 

BERLIM | THE MEW YORK TIMES Em 
meio à campanha eleitoral da 
Alemanha, quase 200 pessoas 
morreram em enchentes ex 
tremas no país, Quatro me: 
ses mais tarde, o combate às 
mudanças climáticas tornou- 
se o tema central do novo go- 
verno pós-Merkel, 
A maioria dos telhados se- 

rá equipada com painéis so- 
lares, Serão construidas mais 
de mil turbinas de vento, qua- 
se dobrando a participação 
das fontes renováveis na pe- 
ração de energia no pais até 
2030. No mesmo ano, aúltima 
mina de carvão será fechada, 
adiantando à previsão inici- 
al em oito anos, Além disso, 
15 milhões de carros elétri- 
cos vão circular pelas famo- 
sas autobahns alemãs, 

Essas são as ambições do 
próximo chanceler designa- 
do, Olaf Scholz, que descre- 
ve as medidas como “a mal: 
or modernização industri- 
al da Alemanha em mais de 
cem anos” Tudo isso fa parte 
do plano de governo que ele 
e seus parceiros de coalizão 
anunciaram na quarta (24). 
Quem vai pagar por tudo 

isso é outra questão, O tema 
tod debatido acaloradamen- 
te pelos partidos que se uni- 
ramaos social-democratas de 
Scholz, os progressistas Ver 
dese o FDP pró-empresas. 
Em sua campanha, os Ver 

des prometeram gastar o bi- 
lhões de euros anualmente, 
durante dez anos, para finan- 
ciar investimentos da transi- 
ção para a energia renovável 
-—p pagar por isso abrindo 
mito da regra rigida de orça- 
mento equilibrado, 
O FDP concordou em inte- 

prar O governo apenas sob a 
condição de que não haverá 
aumento de impostos e que 
será respeitada a lei de orça- 
mento equilibrado, o chama- 
do freio à dívida consagrado 
na Constituição alema. 
Não foi por coincidência 

que a maior batalha nas seis 
semanas de discussões, ne- 
cessárias para a formação da 
coalizão, foi quem controlaria 
o Ministério das Finanças e, 

com ele, Os gastos nacionais. 
Robert Habeck, colider dos 
Verdes, e Christian Lindner, 
lider do FDE ambicionavam 
úcarpo. Lindner acabou ven- 
cendo, é Habeck vai coman- 
dar um novo superministé- 
rio dá Economia e do Clima. 
“Com relação às finanças, 

não é segredo para ninguém 
que os membros da coalizão 
têm posições muito dispares”, 
Habeck disse ao jornal Sud- 
deutsche Zeitung na quinta 
(25)."Falamas longamente so- 
bre impostos, cortar subsidi- 
os e regulamentação do mer- 
cado, Se você me perguntar 
onde eu postaria de ver mais 
sendo feito, é nesta área” 
Para os especialistas em mu 

dança climática, uma das mai- 
ores questões É se 0 compro- 
misso de colocar à Alemanha, 
maior economia da Europa, 

no caminho para a neutrali- 
dade de carbono até 2045 ain- 
da é algo defendido principal- 
mente pelos Verdes ouse hoje 
já é um projeto compartilha- 
do por todos os membros da 
nova administração. 

“As conquistas da coalizão 
vão corresponder às suas am- 
bições, ou os partidos vão re: 
verter a seus pontos ideológi- 
cos”, questionou Lutz Weis- 
cher que chefiao escritório em 
Berlim da entidade de vigilân- 
cia ambiental Germanwatch 
Há alguns sinais animado- 

res, segundo ele, Ao conver 
ter a transição verde em um 
projeto nacional de compe- 
titividade mdustrial e justiça 
social, cada um dos tres par 
tidos conseguiu que sua base 
aderisse à proposta. 
O nóvo governo inseriu no 

texto de 177 páginas sua car 

ta como compromisso de ins- 
tituir medidas que limitarão 
o aquecimento global a 1,5% 
até o final do século, confor- 
me o estipulado no acordo cli- 
mático de Paris. O documento 
contém 198 menções ão “cli- 
ma” em todas as áreas de po- 
ttica pública, desde a cultura 
até a política externa 

“A crise climática coloca 
nossa subsistência em risco 
e ameaça a liberdade, pros 
peridade e segurança” air 
ma o preâmbulo do tratado 
da coalizão. “Alcançar as me- 
tas climáticas de Paris é nos- 
sa prioridade máxima. Que- 
remos reinventar nossa eco- 
nomia de mercado social co- 
mo uma economia de merca- 
do social-ecológica” 
Lindner descreveu o trata- 

do orgulhosamente como “o 
mais ambicioso programa de 

proteção climática de qual- 
quer nação industrializada” 
Consagrado na Constituição 

emavog, o freio da divida ale- 
mão limita o endividamento 
anual à 0,35% do PIB nominal, 
oque equivale a aproximada- 
menteia bilhões de euros por 
ano —valor distante dos so hi- 
lhões de euros que os Verdes 
consideram ser necessário. 
Mas há sinais de que o novo 

governo encontrou algumas 

soluções indiretas para con- 
trair os empréstimos neces- 
sários. Uma delas consiste em 
explorar a suspensão tempo- 
rária do freio da divida duran- 
te a pandemia. No ano passa- 
do, como ministro das Finan- 
ças, Scholz suspendeu o limi- 
te aos gastos, que é permitr- 
do em uma emergência na- 
cional O tratado da coalizão 
prevê que o limite só será re- 

MEHR FORTSCHRITT WAGEN 
BUNDA FM FREE GERECHTIGAET UM MAG tita TOR 

O social-democrata Olaf Scholz durante coletiva de imprensa, em Berlim soetan zaits-24 no 2) fxishrus 

instaurado no final de 2022, 
Isso dará ao novo governo 

tempo de contrair emprésti- 
mose colocar o dinheironum 
fundo que continuará à ope- 
rar mesmo depois do limite 
acontração de empréstimos 
voltar a vigorar 
Outro forma de arrecadar 

dinheiro é fortalecer o ban- 
co estatal de desenvolvimen- 
to, conhecido como KÍW, que 
pode contrair empréstimos 
que à governo poderá reser- 
var para projetos de infraes- 
trutura e outros investimen- 
tos, sem que isso apareça no 
orçamento fede Seg 
Segundo economistas, tam- 

bém existem maneiras de ma- 
mipular a fórmula pela qualo 
freio da divida é calculado, 
elevando o limite de gastos 
dessa maneira. 
Poucos preveem que essa 

“contabilidade criativa” será 
o bastante para arrecadar os 
5º bilhões de euros por ano 
os quais os Verdes fzeram 

ibby, mas o engajamento em 
conseguir um aumento im- 
portante nos investimentos 
públicos foi aplaudido. 
“Acho que este acordo as- 

sinala uma mudança” disse 
Clemens Fuest, presidente 
do instituto econômico Io, 
“Muitos investimentos em 
transformação estão sendo 
promúvidos mais intensiva- 
mente agora” 
Organizações ambientais e 

ativistas climáticos estão ceti- 
cos. “Este acordo de coalizão 
não é o bastante por si só pa- 
rá garantir o limite de 1,590”, 
disse em comunicado o miovi- 
mento jovem Fridays for Fu- 
ture. Segundo o Greenpeace, 
o programa “apenas sugere 
um avanço ecológico radical” 
Habeck reconheceu as di- 

ficuldades pela frente, “Ne- 
nhum outro país da Europa 
está fazendo o que nós esta- 
mos”, ele disse. “Nossos vizi- 
nhos ou continuam como car 
vao, como a Polônia, ou apos- 
tam na energia nuclear, como 
a França, ou então fazem um 
pouco de cada coisa eum pou- 
co de energia renovável, Nós 
estamos deixando às duas 
tecnologias velhas para trás. 
“Haverá decisões que se- 

são dificeis”, concluiu. “Tenho 
consciência disso” 
Tradução de Clará Alas 

Robert Habeck, colider dos Verdes, durante campanha eleitoral gregor Fischer.14 jul7i/4r> 
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Pensamentos intrusivos são involuntários e fazem a pessoa acreditar que vai perder o controle de alguma forma assente Sciwartaman 

Pensamentos intrusivos podem afetar 

mais pessoas com TOC, diz psiquiatra 
Sem um tratamento, quem enfrenta esse fenômeno pode acabar recorrendo ao uso de drogas 

SAUDE MENTAL 

silvia Haidar 

são pauLO Us pensamentos 
intrusivos são involuntários e 
fazem a pessoa acreditar que 
vai perder o controle de algu- 
ma forma. 

Eles não correspondem à 
realidade nem aos desejos 
de quem os vivencia. Geral- 
mente dão a impressão que 
o individuo vai cometer um 
ato que considera abominá- 
vel, como ferir outra pessoa 
ou a si mesmo. Ou, ainda, se 
ele fizer ou deixar de fazer al- 
guma coisa, algo catastrófico 
pode acontecer 
“E muito importante en- 

tender que pensamentos in- 
trusivos são involuntários, 
As pessoas que os vivenciam 
normalmente sentem repul- 
sa por eles”, ressalta a psiqui- 
atra Flávia Batista Gustafson, 
“Existem muitos tipos de 

pensamentos intrusivos, mas 
os tópicos comuns incluem 
pensamentos inadequados 
de cunho sexual, pensamen- 
tos sobre relações interpes- 
soais, com conteúdo de trai- 
ção, por exemplo, persamen- 
tos religiosos que são opos- 
tos e inadimissiveis pela cren- 
ça da pessoa, E pensamentos 
relacionados a violência con- 
tra outras pessoas ou si mes- 

mo”, explica. 
Apesar de poderem afetar 

qualquer pessoa, são mais vo- 

muns em quem tem transtor- 
nos como ansiedade, estres- 
se pós-traumático e especial. 
mente TOC (transtorno ob- 
sessivo-compulsivo), 
Com a pandemia da Co- 

vid-19 mais controlada e a vol- 
ta do trabalho presencial e dos 
eventos sociais, É comum que 
pessoas que já tinham pensa- 
mentos intrusivos anterior 
mente fiquem mais vulnera- 
veis a eles. 

“Os pensamentos intrusi- 
vos a respeito da contamina- 
cão pelovirus da Covid-ig ou 
até outras doenças podem ser 
amplificados, e a pessoa po- 
de experimentar grande so- 
Irimento ao se ver obrigada 
a frequentar circulos profis- 
sionais é sociais novamen- 
te” observa. 

Sem um tratamento ade- 

uado, quem enfrenta esse 
enúmeno pode acabar recor 
rendo ao uso de álcool e qu 
tras drogas para tentar distra- 
ir a mente. “A pessoa se 'me- 
dica com o alcool, ou menos 
frequentemente com outras 
drogas ilícitas, em busca de 
um relaxamento e alívio mo- 
mentâneo dos sintomas”, diz. 

“A seguir vem a parte inde- 
sejada, que é a piora dos sin- 
tomas. À pessoa então passa 
aingerir mais álcool para vol- 
tara sentir-se aliviada, levan- 
do aum perigoso abuso e uma 
potencial dependência, o que 
consequentemente adiciona 
uma nova camada de proble- 
mas pára se lidar” 

Leia à seguir à entrevista 

com a psiquiatra. 

E 

O que são pensamentos in- 
trusivos e como eles sur 
gem? Pensamentos intru- 
sivos são pensamentos inde- 
sejados que aparecem do na- 
da. Eles podem ser desenca- 
deados por estresse do dia a 
dia, mas também podem ser 
sintomas de um transtorno 
mental. Geralmente eles são 
desagradáveis e até perturba- 
dores, o que pode fazer com 
que as pessoas não procurem 
ajuda num primeiro momento 
por se sentirem envergonha- 
dos por esses pensumentos, 

Os pensamentos intrusivos 
são involuntários e não têm 
relação com a realidade ou 
os desejos de uma pessoa. As 
pessoas não agem de acordo 
com esses pensamentos, mui- 
to pelo contrário, elas peral- 
mente os consideram horri- 
veis e inaceitáveis. 

Esses pensamentos podem 
ser persistentes e causar an- 
pústia significativa em algu- 
mas pessoas. Frequentemen- 
te, quanto mais as pessoas ten- 
tam se livrar desses pensa- 
mentos, mais eles persistem 
e mais intensos se tornam. 

Você poderia citar um exem- 
plo de pensamento intrusi- 
vo que seja comum? É mui- 
to importante entender que 
pensámentos mtrusivos são 
involuntários. As pessoas que 
os vivenciam normalmente 

Flávia Batista Gustafson 
Psiguiatra formada em 
medicina pela Universidade 
de São Paulo (USP) 

mt 

Esses pensamentos 
podem ser 
persistentes e causar 

angústia significativa 
em algumas pessoas. 
Frequentemente, 
quanto mais as 
pessoas tentam 
se livrar desses 
pensamentos, mais 
eles persistem e mais 

intensos se tornam 

sentem repulsa por eles, 
Existem muitos tipos de 

pensamentos intrusivos, mas 
os tópicos comuns de pensa: 
mentos intrusivos incluem: 
pensamentos inadequados 
de cunho sexual, pensamen- 
tos sobre relações interpesso- 
ais, com conteúdo de traição, 
por exemplo, pensamentos 
religiosos que são opostos e 
inadmissiveis pela crença da 
pessoa, e pensamentos rela- 
cionados a violência contra 
outras pessoas OU si mesmo. 

Os pensamentos intrusivos 
são comuns em transtornos 
como ansiedade, estresse pós- 
traumático, transtomo bipo- 
lar e TOC (transtorno obses- 
sivo-compulsivo). Por que os 
pacientes diagnosticados com 
esses transtornos costumam 
ter esse tipo de pensamen- 
to? Pessoas com diagnós- 
tico de transtornos mentais 
(nesse caso, principalmente 
aquelas com TOC) têm maior 
probabilidade de julgar seus 
pensamentos mtrusivos como 
maus, imoráis ou perigosos. 
Essas interpretações geral- 

mente levam a uma forte re- 
ação emocional negativa, O 
que armplífica à força perce- 
bida dos pensamentos intru- 
sivos, elevando assim o foco 
sobre eles. 

Essas pessoas também têm 
maior probabilidade de pas- 
sar mais tempo pensando so- 
bre as implicações desses per- 
samentos e são mais propen- 
sas a superestimar a probabi- 
lidade dos resultados temidos 
se vierem a se concretizar, O 
que acaba por retroalimentar 
o problema. Forma-se um ci- 
clo vicioso em que os pensa- 
mentos intrusivos estão sem- 
prevoltando, o que causa mui- 
to sofrimento. 

Qual é a diferença entre pen- 
samento intrusivo, alucina- 
cão edelírio? As alucinações 
e delírios são sintomas bastan- 
te diferentes dos pensamen- 
tos intrusivos, & costumam 
estar presentes em transtor 
DOS psicóticos. 
Asalucinações podem ocor 

rer em qualquer modalida- 
de sensorial (auditiva, visu- 
al, olfativa, gustativa e tátil), 

mas as auditivas são de longe 
as mais comuns. É uma per 
cepção que parece completa- 
mente real para a pessoa, mas 
que não está acontecendo, As 
alucinações auditivas são pe- 
ralmente experimentadas co- 
mo vozes, familiares pu não 
familiares, que são percehi- 
das como distintas dos pró- 
prios pensamentos da pessoa. 
A definição de delirio é um 

pouco diferente, embora tam- 
bém envolva a experiência 
de algo que parece real, mas 
não é 
É uma crença obviamen- 

te falsa, mas mesmo assim 0 
individuo que à experimen- 
ta pensa que é absolutamen- 
te verdadeira, Essa pessoa vai 
acreditar firmemente no deli 
ro, mesmo quando repetida- 
mente mostradas evidências 
contrárias. 
Tanto as alucinações quanto 

os deliriossão distúrbios. São 
experiências que parecem re- 
ais para quem está sofrendo 
com elas, mas não têm cone- 
xão com a realidade. 

Agora, coma pandemia mais 
controlada, as pessoas estão 
retomando o trabalho pre- 
sencial e os eventos sociais. 
É comum que algumas pes- 
soas tenham pensamentos 

intrusivos por medo de con- 
taminação por Covidag? Ou 
mesmo por que ficaram mui- 
to tempo em isolamento c es- 
tão enfrentando uma espécie 
de agorafobia? Certamente. 
As pessoas que já sofriam com 
pensamentos intrusivos antes 
da pandemia apora estão mui- 
to mais vulneráveis à medida 
que o mundo vai se abrindo 
novamente ão “novo normal”. 
Os pensamentos intrusi- 

vos a respeito da contamina- 
ção pelo virus da Covid-19 ou 
até outras doenças podem ser 
amplificados, e a pessoa po- 
de experimentar grande so- 
frimento ao se ver obrigada 
a frequentar círculos prohs- 
sionais e sociais novamente. 
Muitas dessas pessoas en- 

contraram um certo confor 
to emocional na situação de 
isolamento e do home offi- 
ce durante a fase mais critica 
da pandemia e podem sen- 
tir muita dificuldade em er 
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frentar o mundo novamente. 

É comum uma pessoa que 
tenha pensamentos intru- 
sivos e que ainda não tenha 
tido um diagnóstico corre- 
to recorra ao uso de drogas e 
álcool? Quais são os perigos 
que essa prática pode acar 
retar? Quando falimos em 
pensamento intrusivos que 
causam muito sofrimento, 
sempre lembramos do ris- 
co aumentado do abuso de 
substâncias, especialmente 
o álcool, 
A pessoa se “medica” com 

o álcool, ou menos frequen- 
temente com outras drogas 
ticitas, em busca de um rela- 
xamento e alívio momentã- 
neo dos sintomas. 
O problema é exatamente 

esse: UM alivio momentineo. 
A seguir vem a parte indese- 
jada, que é a piora dos sinto- 
mas. À pessoa então passa à 
ingerir ainda mais álcool para 
e a sentir-se aliviada, le- 
vando aum perigoso abuso e 
uma potencial dependência, o 
que consequentemente adici- 
ona uma nova canada ce pro- 
blemas para se lidar, 

Com um diagnóstico corre- 
toe tratamentos com psiqui- 
atra e psicólogo é possível 
controlar esses pensamen- 
tos? Pensamentos intrusi- 
vos nem sempre são o resul- 
tado de uma condição médi- 
ca. Aliãs, a maiúria das pes- 
soas os têm de vez em quan- 
do. No entanto, para muitas 
pessoas, persamentos intru- 
sivos podem, sim, ser um sin- 
toma de um problema de sa- 
úde mental. 
Esses pensamentos tam- 

bém podem ser um sintoma 
de problemas neurológicos, 
como uma lesão cerebral, de- 
mencia ou mal de Parkinson, 
Por isso um diagnóstico bem 
feito é imperativo, 
A melhor maneira de geren- 

ciar pensamentos intrusivos 
é reduzir a sensibilidade da 
pessoa à esses persamentos 
e seu conteúdo. Otratamento 
vai ser individualizado a cada 
pessoa, mas, em linhas gerais, 
omédico psiquiatra vai fazer o 
diagnóstico e prescrever ame- 
dicação mais indicada. 
Paralelamente, é fundamen- 

talaabordagem coma psico- 
terapia, sendoa TCC (terapia 
cognitivo comportamental) 
a mais indicada. Por último, 
e não menos importante, à 
pessoa deve ser orientada à 
seguir um estilo de vida sau- 
dável, com alimentação nu- 
tritiva, atividade fisica e hi- 
giene do sono, O que vai so- 
mente agregar ao seu bem- 
estar geral. 
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Quando os neutrinos interagem como gelo, produzem particulas que geram uma luz azul, segundo 05 astrónomos umvarudade Penn Stasa/ Aran hate fallen 

Estudos sobre o 
Universo podem estar 
errados, diz pesquisa 
Artigo aponta problema nas medições dos neutrinos, 
particulas essenciais para compreender o Cosmos 

CIÊNCIA 

Reinaldo José Lopes 

são cantos (sp) Hã algo de er- 
rado nas medições do com- 
portamento das particulas 
mais fujonas do Universo, os 
neutrinos. Segundo uma no- 
va pesquisa, Os modelos des- 
crevendo as transformações 
que os neutrinos sofrem ao 
longo do tempo estão fora de 
prumo, e isso pode afetar se- 
riamente o uso deles para en- 
tender as origens do Cosmos, 

A Con us: o Esto em: PRiçãO 

na edição desta semana dare: 
vista cientifica Nature 
Uma equipe internacional de 

pesquisadores, liderada pela 

israclense Adi Ashkenazi, da 
Universidade de Tel Aviv, cal- 
cula que até 70% das intera- 
ções dos neutrinos com úsde- 
ectores montados pelos cien- 

tistas teriam de ser revisadas, 
por não representar felmen- 
te O que acontece com as par 
ticulas ao longo da trajetória. 
As mudanças que aconte- 

céêm com os neutrinos viajar- 
tes são um dos grandes enig- 
mas que cercam essas particu- 
Las fantasmagóricas. Elas são 
caracterizadas pela ausência 
de carga elétrica (dai o “neu- 
tro” que compúe seu nome) e 
prr terem massa Cio Pei 

na que se torna muito dificil 
“pesadas” de maneir; iprecisa, 

Outra dificuldade tem ávei 

com o fato de que os neutri- 
nos Intel pel n pr MLS Fur 

com as demais partículas de 
matéria —calcula-se que 105 
trilhões deles atravessemnos- 
so corpo à cada segundo, sem 
efeito algum sobre o organis- 
mo humano (e sobre quase tu- 
do o que existe na Terra e em 
outros lugares do Universo). 
Nessas jornadas, os neutri- 

nos costumam oscilar entre 
diferentes “sabores”, como di- 
zem às fisicos. 

Eles parecem ter massa hi- 
peiramente diferente entre si 
E o Ti) cont NEL Idi 15 CRETA ME 

trino do elétron, meutrino do 
muorn eneautrino do tau pHLH 

que essas partículas (elétrons, 
mmtors é tous) é que acabam 

Como funciona a 'pesca' dos diferentes 
tipos de neutrino 

Partículas mudam de 'sabor conforme viajam 

Os neutrinos, levissimas particular 

Carga BiELrta, podem ter três 

Meutrina 

do elétron 

LIcorre que E] 

sabores, Para saber có 

com que ele passe por dois de 

Laboratório 1 

Fonte de 
nestrinas 

Ce guilo 

À próporção de mr udança 

E outro a centenas 
nos 

E Outro ajuda à entender com 
pp al di 

vojando DELO ESDAÇo 

Neutrino 

do múan 

metros de 

Bl ciçã g 

lares elementares sem 
“sabores; designados como: 

Neutrino 

de tau 

mesmo neuvtino pode oscilar Entre 25525 

fo 550 aconteci 

emuterm um feixe Cas narticul is de vm só 

LECLOTES, UM 

Ds Ciontistas 

“Sabor, fazerdo 

proximo 

Laboratório 2 

distancia 
prtrp Ft 

as parti culas 94 COMO rtarm 
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sendo detectadas quando os 
retrimica td Erapem Mat: 

núcleos dos átomos. É como 
se eles tivessem “tripla perso- 
nalidade” e hcassem alternan- 
do entre um “personagem” e 
outro em seu trajeto, 

E essa versatilidade talvez 
seja a chave para compreen- 
der um processo que foi es- 
sencial para à formação do 
Cosmos como o conhecemos. 
Acontece que, segundo os mo- 
delos atuais, o Universo deve- 
ra ter contado com quantida- 
des iguais de matéria e anti- 
matéria em seus princípios, 

A antimatéria é formada ba- 
SLCATenE RMEME quilo É iculas il 

melhantes às de matéria, mas 
com sinal trocado”, Veja, por 
exemplo, o elétron, uma par 
toula de matéria que tem car 
ga negativa, enquanto o púsi- 
tron, de antimatéria, tem car 
ga positiva 

O problema é que, quando 
matéria e antimatéria se en- 
contram, elas destroem uma 
à outra. Ou seja, se o Univer- 

so-bebe tivesse proporções 
iguais de ambas, ele acabaria 
se transformando num Cos- 
mos completamente vazio. 
Como isso não aconteceu, 

muito provavelmente havia 
mecanismos que hzeram a 
matéria ser mais numerosa 
que a antimatéria e, portanto, 
golireviv Er do encontro imáciul, 

ai due entram os nemtri- 

nos, Às constantes Lransições 
entre “sabores” dessas parti- 
culas talvez sejam uma pista 
de processos que levaram à 
tormação mais elevada de ma- 
téria no Universo primordial, 
Mas, paraconfirmar que al- 

go do tipo realmente aconte- 
ceu, é preciso ter uma ideia 
muito mais clara de como os 
neutrinosse comportam. Um 
dos métodos para isso é lan- 
car um feixe deles de um la- 
boratório para outros luga- 
res com detectores, separa- 
dos por distâncias diferentes, 
Dtrajeto crescente faz com 

que as oscilações entre os “sa- 
bores” aconteçam paulatina 
mente é sejum observadas, 

O problema é que, pela pró- 
pria natureza dos meutriros, 
tudo isso acontece de forma 
indireta, quando eles trom- 
bam nos núcleos de átomos 
e produzem outras particulas, 

Para tentar entender me- 
lhar como o processo aconte- 
ce, a nova pesquisa, liderada 
por Adi Ashkenazi, usou ou- 
tra partícula, o elétron, cujo 
comportamento é mais com- 
preendido e fácil de medir e, 
além disso, pode ser descrito 
matematicamente de forma 
parecida como dos neutrinos, 
Ao usar essemeétodo, a exquii- 

pe descobriu que vs modelos 

CTTipa vpados pura Peconstru- 

tro comportamento dos neu- 
LET pi IPECEm Set by; LS Late 

LM pre ILS, E ndo LIM o LELS 

de produzir dados confiáveis 
sobre os elétrons (nesse caso, 
como era possivelmedir dire- 
tamente os elétrons, ficava re- 
ativamente fácilchecar a pre- 
cisão dos modelos). 
“São resultados que, por- 

tanto, indicam a necessida- 
de de uma melhora substan- 
cial na precisão com que as 
interações dos neutrinos são 
modeladas”, diz Noemi Roc- 
co, do Laboratório do Acele- 
rador Nacional Fermi (EUA). 
Semessa melhora, as parti- 

culas fujonas não serão sufici- 
ertis pal pv Mucionardco- 

nhecimento sobre as origens 

do Universo 

Ciência não prova que adicção é doença cerebral, afirma Carl Hart 
Paula Leite 

são pauto À ideia de que a 
adicção é uma doença do cé- 
rebro é um mito, disse o neu- 
rocientista americano Carl 
Hart,54, em palestrano Fron- 

teiras do Pensamento, na últi- 
ma quarta (24) em São Paulo. 
Na fala em que também 

abordou a liberdade indivi- 
dual, o racismo e a guerra às 
drogas, ele dedicou parte do 
tempo a falar dos problemas 
da ciência relacionada ao uso 
abusivo de substâncias. 

Aideia de que as drogas cau- 

sam danos permanentes ao 
cérebro ou mudam à forma 
como circuitos cerebrais se 
organizam se popularizou a 
partir dos anos 1990, especial 
mente depois que o então di- 
retor do NIDA (Instituto Na- 
cional para Abuso de Drogas, 
na sigla em ingles), Alan Lesh- 
ner, publicou em 1997 um edi- 
torialna revista Science defen- 
dendo a teoria. 
O DSM-s, manual dagnósti- 

code doenças mentais, tam- 
bém fala em mudanças estru- 
turais no cerebro dosadictos. 

Para Hart, a evidência cien- 

tifica não permite afirmar tais 
coisas. “Como você pode ob- 
servar mudanças no cérebro? 
Nós teriamos que ter imagens 
dos cérebros das pessoas an- 
tes de consumirem qualquer 
droga e depois para comparar, 
mas isso não existe”, diz ele. 
Além disso, O neurocien- 

tista frisa que estudos mos- 
tram que cientistas não con- 
seyuem afirmar quem é usu- 
ário de drogas e quem não é 
só olhando para exames de 
imagem de seus cérebros — 
ou seja, não existem marcça- 
dores definitivos nas estrutu- 

ras cerebrais que indiquem 
uso ouabuso dedrogas, como 
existem para outras 5 doenças 
degenerativas como Parkin- 
son e Alzheimer 
Outro problema da pesqui- 

sa sobre uso de drogas é que 
a literatura ciento sobre o 
tema tende a enfatizar exape- 
radamente os aspectos nega- 
tivos, afirma Hart. Para ele, is- 
so se explica por excesso de 
cautela dos cientistas ou pe- 
lavontade deles de fazer seus 
estudos parecerem mais sigp- 
nificativos. “Hã umincentivo 
para procurar efeitos negati- 

vos. Isso influencia o que nós 
procuramos e portanto o que 
achamos” na pesquisa, diz ele. 
Muitas das pesquisas de 

Hart envolvem experimen- 
tos em que ele oferece drogas 
ou alternativas a pessoas em 
laboratório, sejam elas depen- 
dentes quimicas ou não. Ele 
conta que, ao longo dos anos, 
o principal efeito que observa- 
vanos pacientes após usarem 
uma droga era de que ficavam 
felizes. “Temos uma base de 
dados enorme de experimen- 
tos mostrando os efeitos po- 
sitivos das substâncias”, air 

ma. “As drogas são algo que 
melhora a vida das pessoas, 
mas não costumamos dizer 
tsso em público” 
Ao final da palestra, ele lem- 

bra das garantias da Constitu- 
ição brasileira, como liberda- 
de e igualdade, e argumenta 
que, com a proibição de cer- 
tas drogas, a promessa não es- 
tá sendo cumprida “Podemos 
corrigir isso, regulando a ven- 
da e o uso de substâncias co- 
mo fazemos como álcoole ta- 
barco. Isso geraria milhões de 
empregos e grande arrecada- 
ção tributária” 
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Para Lady Gaga, viver uma Gucci foi o á 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

ice 
Popstar conta como se preparou intensamente para o papel de Patrizia Reggiani no novo filme de Ridley Scott 

FS 

Kyle Buchanan 

LONDRES | THE NEW YORK TIMES 
Um dia depois da ruidosa es- 
treia de “Casa Gueci em Lon- 
dres, Lady Gaga deu uma en- 
trevista ao jornal New York 
Times em um quarto de ho- 
tel perto da Trafalgar Square, 
E os te uma ressalva. 

“Para ser honesta, acho que 
há algum sensacionalismo em 
darem tanto destaque ao tero- 
po que dediquei a desenvol 
ver meu sotaque e ao fato de 
que passei q tempo todo de 
himagem sem sair do perso- 
nagem”, disse. 
A superestrela estava se re- 

ferindo a manchetes sobre 
sua técnica de interpretação 
no set de “Casa Guoci, drama 
dirigido por Ridley Scott, 83. 
Para interpretar Patrizia 

Reggiam, que conspirou pa- 
ra assassinar seu marido, um 
dos herdeiros da família Gue- 
Ci, em 1995, Gaga passou no- 

ve meses falando com um so- 
taque italiano pronunciado é 
mergulhou tão fundo na per 
sonagem que pensava como 
Patrizia e se sentia como ela 
mesmo quando as câmeras 
não estuvam rolando, 
Mas ela teve seus motivos 

para agir como agiu, Eomes- 
mo vale para Patrizia. Baseado 
no livro “The House of Gucci: 
A Sensaátional Story of Mur 
der, Madness, Glamour and 
Greed”, de Sara Gay Forden, 
o filme acompanha a ambi- 
ciosa Patrizia em seu estorço 
para seduzir Maurizio Gueci 
(Adam Driver) e ingressar via 
casamento na dinastia italia- 
na da moda, 
UÚsnegócios da família pou- 

vo interessam ao retraido 
Maurizio, eo poder real é de- 
tido por seu pai, Rodolfo (Je- 
rerry lrons), e por seu tio, Al- 
do (AI Pacino), Se uma outsi- 
der como Patrizia deseja se 
tornar uma verdadeira força 
na Gucci, será necessário cri- 
ar divisão na familia. Por fm, 
até mesmo Maurizio se distan- 
cia de Patrizia, e a raiva dela 
porele ganha tons homicidas. 

“Eu estava em um momen- 
to complicado de minha vida 
quando esse roteiro chegou às 
minhas mãos”, disse Gaga so- 
bre seu primeiro papel cine- 
matográfico importante des- 
de “Nasce uma Estrela” (2018), 
Durante as grunvações de "Ch- 

romatica” (2020), a mulher cu- 
jo nome de batismo é Stefani 
Joanne Angelina Germanoitta 
chegou a questionar se queria 
mesmo continuar à ser Lady 
Gaga. Quando “Casa Gueci” 
lhe ofereceu a oportunidade 
de ser outra pessoa, ela acei- 
tou entusiasticamente 
Agora, depois de passar pela 

experiência, ela abre um sor 
riso ao falar sobre a confian- 
ça de Scott em sua capacida- 
de dese transformar “Nunca 
tive uma experiência melhor 
com um diretor, ela disse. 
Quando Scott entrou na en- 

trevista por vídeo, Gaga falou 
sobre como a condão entre 
eles permitiu que ela desen- 
volvesse seu mais profundo 
estudo de personagem até 
agora. Abaixo, trechos edita- 
dos da conversa. 

Gaga, o filme começa com um 
diálogo sobre as pessoas olha- 
rem para as vitrines da Guc- 
cimortas de vontade de com- 

ar nem que seja o segundo 
nã Doris dis prada da 
grife. Como é que foi, no seu 
caso, quando chegou o mo- 
mento em que você não só 
passoua poder comprar todas 
aquelas coisas, mas passou a 
recebê-las como presentes? 
Gaga: Lembro-me deter pen- 
sado que eu era q segundo 
item mai barato, que Patrizia 
erã o segundo item mais hara- 
to da loja, e que ela jamais es- 
taria entre os melhores. 
Também pensei na época 

em que enfim pude começar 
a comprar coisas bonitas ou 

A cantora e atriz Lady Gaga, em Los Angeles ayanruger-18 name Ti/Tha Nero Cork Times 

A bodas mais 

importante 
para mim 
era que, por 
piores que 
as Coisas 

tenham sé 

tomado 

entre eles 
mais tarde, 
existisse 
alguma coisa 
de que gostar 
naquelas 

pessitas 

Ridley Scott 

diretor 

a recebé-las como presente, 
Havia sempre algo dentro de 
mim, lá no fundo, dizendo 
que cunão tinha direito aqui- 
ka, Mas acho que parte de ser 
artista é essa Ideia incessan- 
te de que não somos bors w 
suficiente. Coisas materiais 
são maravilhosas, mas vemos 
neste flme como o poder eo 
privilégio podem ser ineren- 
temente malévolos. 

Patrízia é ambiciosa na ma- 
neira pela qual persegue Mau- 
rizio, mas no começo do filme 
cespectador torce para que o 
casal dê certo, 
Gaga: Uma das primeiras 
coisas que eu disse a Ridley 
era que não sabia se ela um 
dia amou Maurizio de verda- 
de, E ele me respondeu que 
sim, Ao, 

Scott: À coisa mais impor 
tante para mim era que, por 
piores que as coisas tenham 
se tomado entre eles mais tar 
de, existisse alguma coisa de 
que gostar naquelas pessoas. 

Ela o persegue proposita- 
damente, mas creio que fique 
encantada com o comporta- 
mento cavalheiresco dele, eis- 
so evolui para afeto e amor O 
amor éumelo poderoso, mas 
é preciso tomar cuidado, por- 
que pode se transformar em 
ódio em um piscar de olhos. 
Gaga: Assim que Riley me 
disse que era amor, abando- 
neja ideia de que ela erauma 
caça-dotes e investiguei todos 
os artigos que consegui en- 
contrar a respeito dela. Mas 
não ho livro. 

Por que não? 
Gaga: Comeceialerevi que 
o livro estava repleto de opi- 
nides e por isso o deixei de la- 
do. Não queria que qualquer 
pessoa ditasse o caminho do 
meu pensamento. 

Fale-me sobre manter o so- 
taque de Patrizia por tantos 
meses. Foi cansativo? 
Gaga: Acho que o efeito so- 
bre mim teria sido mais gra- 
ve se eu não tivesse treinado 
tanto, Eu falava daquele jeito 
com minha mãe, com amigos, 
para que eu, Stetará, me acos- 
tumasse a falar daquela ma- 
neira e isso soasse completa- 
mente natural. E quase como 
uma forma de memória mus 
culare, dessa maneira, quan- 
do você está em uma cena, o 

sotaque não fica no caminho 
das coisas mais viscerais que 
estão acontecendo no estúdio. 

Gaga, como é que você criou a 
linguagem corporal de Patri- 
zia? A maneirade andar ea de 
dançar dela parecem mostrar 
um centro de gravidade mui- 
to mais baixo do que o seu. 
Gaga: Em algumas técni- 
cas de atuação, chamam es- 
se processo de “usar o ani- 
mal: Usei três animais dife- 
rentes para Patrizia. Come- 
cei com um gato caseiro, que 
tem algo de encantador, mas 
gosta de manter à distância. 
Depois, 20 ver Aldo abraçar 
Mauro, ela pensa consigo 
mesma que talvez seja capaz 
de convencer Maurizio a se 
aproximar da família, a ser 

parte do negócio da família. 
Naquela cena, minha esco- 
lha foi me transformar de ga- 
to em raposa 

Depois, quando [Jum advo- 
gado dos Gucci] vai me entre- 
gar o pedido de divórcio, que 
Maurizio não teve coragem 
de me revelar em pessoa, me 
transformo de raposáem par- 
tera. O que acontece quando 
a pantera estã tão faminita e 
enraivecida pela fome que ela 
decide agir para sobreviver? 
Minha sensação sempre foi a 
de que Patrizia foi uma sobre- 
vivente, por toda a vida 

De que forma? 
Gaga: Ela nunca foi tão pres- 
tigiosa, tão bem vestida, tão re- 
luzente quanto os Gueci, Nela, 
sempre houve algo de lipeira- 
mente embaraçoso, Estamos 
talando de uma mulher que 
quer mais parasi mesma, mas 
em minha opinião todo o po- 
der que ela adquire é uma ilu- 
são. E algo que acontece quan- 
do uma mulher pode até sen- 
tir que tem poder, mas basta 
um homem dizer não e todo 
o mundo dela desaba, 

Como você racionalizou es- 
se ato? 
Gaga: Acredito com todo 
meu ser que essa mulher este- 
ja caminhando por algum lu- 
gar de Milão mentando pro- 
fundáamente o que fez. Acho 
que ficou tão traumatizada 
que cometeu um erro enor- 
me. Não tentei transformã- 
la em uma pessoa adorável, 
mas acho que Ridley permi- 

Estamos 

falando de 

uia mulher 

que quer 
mais para sã 

IMESIa, ias 

em minha 

opinião todo 
o poder que 
ela adquire é 
titia Pirai 

Lady Gaga 

EFE 

tu que ela fosse adorável ao 
me empoderar como mulher. 

Ridley, nem muitos direto- 
res conseguiram fazer filmes 
grandes durante a pandemia. 
Você fez dois, incluindo “O 
Último Duelo”, cuja produ- 
cão teve de ser interrompida 
por causa da Covid no segun 
do trimestre do ano passado. 
Como foi enfrentar aquela 
tempestade? 
Scott: Minha equipe é à me- 
hor do ramo, Lembro-me de 
que estava firmando o primei- 
ro em um lugar muito boni- 
to [uma região rural da Fran- 
ca), enãdo gosto do campo, to- 
do aquele verde e umidade; lá 
para as 15h começo a sonhar 
com um martini de vodca, O 
que é fatal. De repente, sur- 
giu o monstro da Covid, nos 
atacando, e eu decidi que eraá 
melhor suspender tudo. O que 
ajudou bastante, porque per- 
mitiu que eu editasse 0 que já 
tinha filmado e que também 
colocasse dois meses de pre- 
paração na pré-produção de 
Casa Gueci, 

Ridley, como é que você se sen- 
tu com o desempenho de “O 
Último Duelo” nas bilheteri- 
as? Ascríticas foram muito fa- 
voráveis, o elenco tinha gran- 
des astros como Matt Damon 
e Adam Driver, mas o desem- 
penho em termos de audiên- 
cia foi moro. 
Scott: Foium enorme desa- 
pontamento E fatal quando 
você começa a achar que osu- 
cesso está garantido, porque 
ai é que não está —foi o que 
aconteceu com “Blade Run- 
per ='O Caçador de Androd- 
des” Achei que tinha um su 
cesso e nada! Fui crucificado 
por uma crítica importante da 
era, chamada Pauline Kael 
É por isso que não leio criti- 

cas, jamais, É preciso decidir 
por conta própria. Se você se 
preocupa cóm o que a audi- 
eência pode estar pensando 
oucom o que ela quer, é fatal. 
Um bom flmesempre encon- 
tra seu lugar. 

Mas ainda assim, deve ser ins- 
pirador que as pessoas se em- 
polguem com o seu trabalho. 
Enquanto vocês ainda esta- 
vam produzindo “Casa Gue- 
cias fotos de cena já estavam 
causando sensação online, 
Scott: Sim, com certeza. Na- 
da como o sucesso para fazer 
você se sentir bem pela ma- 
nhã, não? Ao mesmo tempo, 
se você consegue um grande 
sucesso ou leva um baque, 
não deixe que isso o incomo- 
de. Se você posta do que fez, 
siga em frente, 
Gaga: Concordo totalmen- 
te, Se você faz arte para apra- 
dar as pessoas ou em busca 
de elogios, isso não é susten- 
tável. Nesse caso, sua paixão 
será que às pessoas amem vo- 
céenão o seu trabalho. 

Assim, qual foi a sensação de 
deixar Patrizia e tudo mais pa- 
ra trás? 
Gaga: Para ser honesta, eu 
estava ansiosa para deixá-la 
para trás, Ela é uma pessoa 
complicada e, se você vive 
em modo de sobrevivência à 
tempo todo, o sentimento de 
trauma é constante 

E qual é a sensação de voltar 
aser você? 
Gaga: Eumperiodorealmen- 
te emotivo. Eu brinco com Ri- 
dley a respeito, mas a verdade 
é que senti uma especie de pa- 
nico de apego ao sair do set. 
Senti o que Patrigia sentia, 
que uma vida sem Gucci não 
merecia ser vivida. O maior 
momento da vida dela foi ser 
parte da familia Gucci, e pos- 
so lhe dizer, depois de termi- 
nar esse filme, que 0 maior 
momento da minha vida foi 
ser uma Gucci, É assim que à 
vida e a arte se alinham, A vi- 
da de Ridley é uma obra-pri- 
ma e você tem sorte se conse- 
gue ser parte dela. 
Tintução de Paulo Miplatei 


